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tartalmi követelmények, és milyen tûzvédelmi bírsággal számolhatnak a
kötelezettséget nem teljesítõk.

TÛZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2019.
Gazdálkodó tagszervezeteink figyelmébe.
Kinek kell elkészíteni, mik a tartalmi követelmények, és milyen tûzvédelmi
bírsággal számolhatnak a kötelezettséget nem teljesítõk.
A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény szerint a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a
jogi személyeknek Tûzvédelmi Szabályzatot kell készíteniük, ha
a munkavégzésben részt vevõ családtagokkal együtt ötnél több
munkavállalót foglalkoztatnak,
az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan
helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 fõt, vagy
-

kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

A Tûzvédelmi Szabályzat készítésére kötelezettek kötelesek gondoskodni arról,
hogy munkavállalóik, a munkavégzésben részt vevõ családtagjaik a
jogszabályokban meghatározott tûzvédelmi elõírások szerint végezzék a
tevékenységüket, valamint a tûzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és
betartsák.
A tûzvédelmi szabályzat készítésérõl szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet szerint a
Tûzvédelmi Szabályzatot a rendeltetésszerû tevékenység megkezdése elõtt el kell
készíteni, és a tevékenység megkezdésének idõpontjától az alkalmazását el kell
rendelni.
Tartós próbaüzem esetén - legfeljebb hat hónapos idõtartamra - ideiglenes
Tûzvédelmi Szabályzat készíthetõ. A próbaüzem befejezése után 30 napon belül
kell a szabályzatot végleges formában kiadni.
A Tûzvédelmi Szabályzatot a tûzvédelmi helyzetre kiható változás esetén
legkésõbb a változástól számított 30 napon belül úgy kell átdolgozni, hogy az
naprakész legyen.
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, hogy a gazdálkodó szervezettel

kapcsolatba kerülõk (külsõ munkavállalók, szállóvendégek stb.) - a rájuk vonatkozó
mértékben - a Tûzvédelmi Szabályzat tartalmát megismerjék.
Tartalmi követelmények
A Tûzvédelmi Szabályzatnak tartalmaznia kell:
-

a tûzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;

a tûzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, mûködési és irányítási
rendjére vonatkozó szabályokat;
a tevékenységre és a tevékenység helyszínére vonatkozó tûzvédelmi
használati szabályokat, elõírásokat;
az alkalomszerû tûzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli
feltételek meghatározására, illetve elõzetes egyeztetésére jogosult munkakörök,
beosztások felsorolását;
a tûzvédelmi oktatással, a tûzvédelmi berendezések kezelésének
megismertetésével kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó
tûzvédelmi képesítési követelményeket;
a munkavállalóknak a tûzeset vagy mûszaki mentést igénylõ esemény
esetén végrehajtandó feladatait;
-

a létesítményi tûzoltóság mûködésének, szolgálatellátásának szabályait;

a Szabályzat készítésére kötelezett által üzemeltetett, bérelt épületrész,
épület 50 fõnél nagyobb befogadóképességû helyiségei esetében a &ndash;
kiürítési számítással vagy azzal egyenértékû módon igazolt &ndash; megengedett
maximális befogadóképességet;
az elõzõ pont szerinti esetekben a megengedett maximális
befogadóképességnek megfelelõ helyiséghasználat módját és felelõsét;
-

a készítõje nevét és elérhetõségét, a készítõ aláírását; valamint

a készítés dátumát, a készítõ tûzvédelmi szakmai képesítését igazoló
dokumentum egyedi azonosítóit (a kiállító intézmény nevét, címét, a dokumentum
számát, a szakmai képesítés megnevezését, a kiállítás dátumát).
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 szerint Tûzvédelmi
Szabályzatot legalább középszintû tûzvédelmi szakképesítéssel rendelkezõ
személy készíthet, módosíthat. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsõszintû
tûzvédelmi szakképesítéssel rendelkezõ személy alkalmazását írja elõ, Tûzvédelmi
Szabályzat készítésére, módosítására felsõszintû tûzvédelmi szakképesítéssel
rendelkezõ személy jogosult.
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 szerint:
30 ezertõl 1,5 millió forintig terjedhet 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 terjedhet 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;
50-250 ezer forintig terjed a tûzvédelmi bírság, ha a jogszabály alapján
kötelezettek a jogszabály által elõírt tûzvédelmi szabályzatot nem készítik,
készíttetik el (kiszabása kötelezõ);
50-200 ezer forintig terjedhet a tûzvédelmi bírság, ha a jogszabályban
kötelezettek tûzvédelmi szabályzatából a jogszabályban elõírt kötelezõ tartalmi
elem hiányzik, vagy az a tûzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza.
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