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A kötelezettség elmulasztása akár 1,5 millió forintos tûzvédelmi bírságot is
eredményezhet.

 TÛZVÉDELMI OKTATÁS 2019. 

 A kötelezettség elmulasztása akár 1,5 millió forintos tûzvédelmi bírságot is
eredményezhet. 

A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény szerint a munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetõleg a
munkavégzésben részt vevõ családtagjai évenkénti tûzvédelmi oktatásáról,
valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos
tûzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése elõtt elsajátítsák, a tûz
esetén végzendõ feladataikat megismerjék. 

A munkáltató azt a munkavállalót, illetõleg a munkavégzésben részt vevõ
családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tûzvédelmi ismeretekkel, illetõleg
az elõírt tûzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem
foglalkoztathatja. 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi
tûzoltóságoknál, az önkéntes tûzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú
szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeirõl és
szakmai képzéseirõl szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet alapján a
munkavégzésben részt vevõ családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót
foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget
üzemeltetõ gazdálkodó szervezet esetén, ahol középszintû tûzvédelmi
szakképesítéssel rendelkezõ személy alkalmazását írja elõ a rendelet, a
tûzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintû tûzvédelmi szakképesítéssel
rendelkezõ személy készítheti. Azokban az esetekben, ahol a jogszabály
felsõszintû tûzvédelmi szakképesítéssel rendelkezõ személy alkalmazását írja elõ,
a tûzvédelmi oktatás tananyagát kizárólag felsõszintû tûzvédelmi szakképesítéssel
rendelkezõ személy készítheti. 

A tûzvédelmi oktatás tananyagát a tananyag készítésére jogosult vagy az általa
felkészített személy oktathatja. 

A tûzvédelmi szakképesítéssel rendelkezõ személy foglalkoztatására kötelezett
gazdálkodó szervezet esetében a tûzveszélyes tevékenységet végzõ,
robbanásveszélyes anyagot elõállító, feldolgozó, tárolását végzõ személy
tûzvédelmi oktatása elméleti és gyakorlati részbõl áll. A gyakorlati oktatásra
vonatkozó kötelezettség elektronikus úton nem teljesíthetõ. 

Tûzvédelmi Szabályzat esetén 

A tûzvédelmi szabályzat készítésérõl szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet azt is
elõírja, hogy a Tûzvédelmi Szabályzatban foglaltakat a munkáltató a
munkavállalókkal köteles ismertetni, amely történhet elektronikus úton is. Az



oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek
aláírásával vagy elektronikus oktatás esetén munkavállalónként azonosíthatóan
igazolni kell. 

A munkáltatónak gondoskodnia kell arról is, hogy a gazdálkodó szervezettel
kapcsolatba kerülõk (külsõ munkavállalók, szállóvendégek stb.) - a rájuk vonatkozó
mértékben &ndash; a Tûzvédelmi Szabályzat tartalmát megismerjék. 

Akár 1,5 millió forintos tûzvédelmi bírság 

A tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekrõl, a tûzvédelmi bírságról és a
tûzvédelemmel foglalkozók kötelezõ élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011.
(XII. 7.) Korm. rendelet alapján 

-          30 ezertõl 1,5 millió forintig terjed a tûzvédelmi bírság, ha a munkáltató az új
munkavállalók tûzvédelmi oktatásáról, illetve - amennyiben tûzvédelmi szabályzat
készítésére kötelezett - a tûzvédelmi szabályzat megismertetésérõl a munkába
lépéskor - igazolt módon - nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több
mint 15 nap eltelt; 

-          30 ezertõl 1 millió forintig terjed a tûzvédelmi bírság, ha a munkáltató a
munkavállalók ismétlõdõ vagy a tûzvédelmi hatóság által elõírt soron kívüli
tûzvédelmi oktatásáról, illetve a tûzvédelmi szabályzat megismertetésérõl a
jogszabályban vagy a tûzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást elõíró
határozatban rögzített határidõre - igazolt módon - nem gondoskodott és a határidõ
lejárta óta több mint 15 nap eltelt. 

  

Forrás, további részletek: LÁNGLOVAGOK 
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