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A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996.
évi XXXI. törvény szerint a tûz oltásának felelõs vezetõje a tûzoltásvezetõ, aki
a tûzoltóság vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv jogszabályban
meghatározott feltételeknek megfelelõ tagja lehet. 

 TÛZOLTÁSVEZETÕ 2019. 

 A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény szerint a tûz oltásának felelõs vezetõje a tûzoltásvezetõ, aki a
tûzoltóság vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv jogszabályban
meghatározott feltételeknek megfelelõ tagja lehet. A tûzoltás helyszínén más
személy csak a tûzoltásvezetõ elõzetes engedélyével intézkedhet. 

A tûzoltásvezetõ a tûzoltáshoz 

a) a fegyveres erõk, a rendõrség, a polgári védelem, a vám- és pénzügyõrség, a
büntetés-végrehajtási és a környezetvédelmi szervek, a mentõszolgálatok és a
közüzemi vállalatok kirendelését igényelheti. Ezek a szervek, ha az az
alapfeladataik ellátását nem veszélyezteti, kötelesek eleget tenni a kirendelésnek, 

b) magánszemélyeket a tûz oltásában és a mentési munkálatokban az életkoruk,
egészségi és fizikai állapotuk alapján elvárható közremûködésre kötelezhet, 

c) az a) alpontban nem említett jogi személyeket, valamint a magán- és jogi
személyek jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezeteit a tûz oltásában és a
mentési munkálatokban való közremûködésre kötelezhet, 

d) az a)-c) pontban felsoroltak jármûveit, eszközeit, felszereléseit, anyagait igénybe
veheti, 

e) elrendelheti a Mûveletirányító Tervben meghatározott tûzoltóságok riasztását, 

f) igényelheti az e) ponton kívüli tûzoltóságok riasztását, 

g) a karitatív szervezetek egységeinek közremûködését kérheti, 

h) elrendelheti, hogy a tûzoltásban résztvevõk magánlakásba, illetõleg jogi
személyek, a magánszemélyek és a jogi személyiséggel nem rendelkezõ
szervezetek tulajdonában, használatában, kezelésében álló területre,
létesítménybe, épületbe, helyiségbe bontással is behatolhassanak. A diplomáciai
vagy nemzetközi jogon alapuló mentességet élvezõ személyekre a nemzetközi
szerzõdésekben foglaltak, ezek hiányában a viszonosság az irányadó, 

A tûzoltásvezetõ a tûz által veszélyeztetett és a tûz oltásához szükséges területen
minden tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen vagy a
veszélyeztetett személyek, valamint az anyagi javak eltávolítását, a terület
kiürítését. 



Az a) pontban felsorolt szervek egységeinek a tûzoltásvezetõ csak a jelenlevõ
parancsnokaik, illetve vezetõik útján adhat utasítást a tûzoltásban való
közremûködésre. 

A tûzoltóság tûzoltási és mûszaki mentési tevékenységének általános szabályairól
szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet szerint a tûzoltás szervezetét a tûzoltásvezetõ
vezeti. 
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