JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA
A tűzvédelemről

Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú „Szervezetfejlesztési
program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban” című projekt keretében készült el.

Tűzvédelem
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tüzek megelőzése, a tűzeseteknél, a műszaki
mentéseknél való segítségnyújtás, és a tűz elleni védekezésben résztvevők jogainak,
kötelezettségeinek, valamint a védekezés szervezeti, irányítási rendjének, személyi,
tárgyi és anyagi feltételeinek szabályozásáról a tűz elleni védekezésről, a műszaki
mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény rendelkezik.
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A törvény hatálya:
A tűzvédelemről szóló rendelkezéseket alkalmazni szükséges a
 Magyarország területén tartózkodó magánszemélyekre;
 Magyarország területén levő jogi személyekre, és a
 Magyarország területén folytatott, a tűzvédelemre kiható
tevékenységre és a tűzoltóság által végzett műszaki mentésre.

valamennyi

A tűzoltás és a műszaki mentés állami feladat, amely végzése során a személyes
szabadságra, a magánlakás sérthetetlenségére és a tulajdonra vonatkozó alkotmányos
jogok korlátozására oly mértékben van lehetőség, amely arányban áll az élet, a testi
épség és anyagi javak védelmével. A tűzoltás és a műszaki mentés néhány kivételtől
eltekintve térítésmentes.
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Tűzvédelemmel kapcsolatos tevékenységek feladatok
 Tűzjelzés:
A tűz, vagy annak közvetlen veszélyének észlelése és haladéktalan jelzése a
katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének vagy a tűzoltóságnak,
illetve ha arra lehetőség nincsen a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a
települési önkormányzat polgármesteri hivatalának
 Tűzoltás:
Ellenszolgáltatás nélküli, életkor, egészségi, fizikai állapot alapján elvárható személyes
részvétel a veszélyeztetett személyek mentésében, a tűz terjedésének
megakadályozásában, az anyagi javak védelmében, a tűz eloltásában és a szükséges
biztonsági intézkedések megtételében, továbbá a tűz közvetlen veszélyének elhárítása.
 Műszaki mentés:
Természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, műszaki
meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása vagy egyéb cselekmény által előidézett
veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme érdekében a
tűzoltóság részéről - a rendelkezésére álló, illetőleg az általa igénybe vett eszközökkel végzett elsődleges beavatkozói tevékenység.
 Tűz elleni védekezéssel és műszaki mentéssel kapcsolatos adatkezelés:
A tűzjelzés fogadásakor - a tűzoltási, műszaki mentési, hatósági feladat végrehajtása
érdekében - a jelzésfogadó rögzíti a bejelentő nevét, a bejelentő telefonszámát, ennek
hiányában lakcímét, a bejelentéskor használt telefonszámhoz tartozó előfizető nevét,
címét, a bejelentő által használt telefonállomás azonosított adatait, a hívások rögzített
tartalmát, a tűzoltási, műszaki mentési feladatot indokoló esemény helyét és jellegét, a
személyi sérülés, haláleset adatait, a műveletirányítás által szükségesnek tartott további,
személyes adatnak nem minősülő információt.
 Tűzvédelmi hatósági feladatok:
A tűzvédelmi hatóság engedélyező, tiltó és korlátozó intézkedéseket tesz, a tűzesettel
kapcsolatban tűzvizsgálati eljárást folytat le és hatósági bizonyítványt ad ki, valamint a
tűzvédelmi kötelezettségeiket megsértőkkel szemben tűzvédelmi bírságot szab ki.
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Előbbiek keretében tűzmegelőzési feladatokat lát el és felelős a tűzvizsgálati eljárás
lefolytatásáért.
 A magánszemélyek, jogi személyek 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 jogi személyeknek 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. Ennek keretében például kötelesek gondosodni oltóanyag, tűzvédelmi és
mentési gyakorlat, valamint oktatás biztosításáról.
A tűzvédelmi és a műszaki mentési tevékenység, valamint a tűoltóság irányítása:
 A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányító tevékenysége:
A tűzvédelem és a műszaki mentés, valamint a tűzoltóság tevékenységének központi
irányítását a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter a központi
katasztrófavédelmi szerv vezetője útján gyakorolja, jogköre a tűzvédelmet és a műszaki
mentést ellátó és az abban közreműködő valamennyi szervre, minden tűzvédelmi és
műszaki mentési ügyre és tevékenységre kiterjed. Feladatai közé tartozik különösen a
magasabb szintű jogszabályok előkészítése, döntés a hivatásos tűzoltóság létrehozásáról,
valamint a képesítési követelmények meghatározása is.
 A központi katasztrófavédelmi szerv vezetőjének irányító tevékenysége:
A központi katasztrófavédelmi szerv vezetője többek között irányítja a hivatásos
tűzoltóság tevékenységét, közvetlen utasítási jogot gyakorol, kinevezi és felmenti a
tűzoltó parancsnokot, és gyakorolja a vele kapcsolatos -munkáltatói jogköröket, kiadja a
tűzoltóságok Szerelési Szabályzatát, a rendkívüli állapotban alkalmazandó Tűzoltási és
Műszaki Mentési Szabályzatát, a tűzvédelmi műszaki irányelveket, és a tűzoltósport
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versenyszabályzatát, továbbá koordinálja és ellenőrzi az önkormányzati tűzoltóságok
költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatait. Meghatározza továbbá a tűzoltóság
tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének részletes szabályait, a hivatásos
tűzoltóságok működési területét, a hivatásos tűzoltóságok készenlétben tartandó
legkisebb gépjármű és technikai eszközállományát és műszaki megfelelőségük
ellenőrzésének rendjét, a hivatásos tűzoltóságok létszámát és azokat a feltételeket,
amelyek teljesítése esetén a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület részére az önállóan
végezhető tűzoltási, műszaki mentési feladatok végzésére megállapodás köthető.
 A települési önkormányzat képviselő-testülete feladatai keretében többek között
gondoskodik az önkormányzati tűzoltóság fenntartásáról, működtetéséről és
fejlesztéséről, valamint közreműködik a tűzoltási és műszaki mentési feladatok
ellátásában.

A tűzoltóság:
 Hivatásos tűzoltóság:
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve. Feladatai különösen tűzoltási és
műszaki mentési tevékenységet végezése, és közreműködés közvetlen tűz- és
robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések végrehajtásában
 Önkéntes tűzoltó egyesület:
Az önkéntes tűzoltó egyesület szaktevékenysége során a tűzmegelőzés körében
tájékoztathatja a lakosságot az időszerű tűzvédelmi feladatokról, a lakosság részére
tűzvédelemmel kapcsolatos más információs tevékenységet végezhet.
 Közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület:
A közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület szaktevékenysége során a tűzoltási és
műszaki mentési tevékenység körében az általa észlelt segélykérést továbbítja a
hivatásos tűzoltósághoz vagy az önkormányzati tűzoltósághoz, továbbá azok helyszínre
érkezéséig minden tőle elvárhatót megtesz a tűz továbbterjedésének
megakadályozására, a tűz oltására, a sérült vagy egyébként veszélyben lévő személyek
részére történő segítségnyújtásra, a balesetek megelőzésére érdekében, illetve az

–4–

eseményt észlelőket a helyszínen maradásra, a helyszínen tartózkodókat az általános
segítségnyújtási kötelezettség körében a segítségnyújtásban való közreműködésre
kérheti fel.
 Beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület:
A beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi
szerve vezetője jóváhagyásával a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve
vezetőjével kötött megállapodás alapján a vállalt tevékenységi területen önállóan végez
tűzoltási, műszaki mentési feladatokat.
 Az önkormányzati tűzoltóság:
Az önkormányzati tűzoltóság a települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás
és az önkéntes tűzoltó egyesület által közösen vagy a települési önkormányzat vagy az
önkormányzati társulás által önállóan alapított köztestület, amely a települési
önkormányzat vagy az önkormányzati társulás közigazgatási területén, a hivatásos
tűzoltósággal kötött együttműködési megállapodás alapján és annak szakmai
iránymutatása alapján tűzoltási és műszaki mentési célokra folyamatosan igénybe
vehető készenléti szolgálatot lát el és közreműködik közvetlen tűz- és robbanásveszély
esetén a biztonsági intézkedések végrehajtásában.
 A létesítményi tűzoltóság:
A létesítményi tűzoltóság a gazdálkodó szervezet tevékenységével összefüggő tűzoltási
és más műszaki mentési feladatok elsődleges ellátására létrehozott és fenntartott
szervezet, amelyet több gazdálkodó szervezet közösen is létrehozhat és fenntarthat.
A tűzoltóság anyagi, pénzügyi ellátása:
A hivatásos tűzoltóság létesítésének, működésének, fenntartásának, fejlesztésének
költségeit a központi költségvetés a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve
költségvetésén keresztül biztosítja. A támogatás mértékének meghatározása során a
hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve által meghatározott, és a
katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által jóváhagyott állománytáblázatban
és gépjárműállomány-táblázatban rögzítetteket kell alapul venni.
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A hivatásos tűzoltóság és az önkormányzati tűzoltóság fenntartásával és működésével
kapcsolatos rendkívüli kiadások fedezetét a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi
szerve költségvetésében kell biztosítani. Ebből kell gondoskodni a működési területen
kívüli vonulások költségeiről. A szolgálati feladatok ellátása során súlyos munkabalesetet
szenvedett tűzoltók kártérítésére és sérelemdíjának kifizetésére szolgáló fedezetet a
munkáltató köteles biztosítani.
Az önkormányzati tűzoltóságok létesítésével, fejlesztésével, fenntartásával és
működésével kapcsolatos költségek fedezetéről a székhely szerinti települési
önkormányzat, és az önkormányzati tűzoltóság elsődleges műveleti körzete szerinti
települések önkormányzatai, valamint az általuk végzett feladattal arányosan a központi
költségvetés gondoskodik.
A létesítményi tűzoltóság létesítésével, fejlesztésével, fenntartásával és működésével
kapcsolatos költségek fedezetéről a tűzoltóság létesítője gondoskodik.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat:
Az épületek, építmények létesítési és használati, valamint a tűzoltóságok
beavatkozásával kapcsolatos tűzvédelmi követelményeket, az elérendő biztonsági szintet
az Országos Tűzvédelmi Szabályzat határozza meg, amelyet a tűzvédelmi műszaki
irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság dolgoz ki.
Jogszabályok:
 a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI.
törvény;
 az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet.
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