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A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996.
évi XXXI. törvény szerint az önkéntes tûzoltó egyesület a tûzmegelõzési,
valamint a tûzoltási és mûszaki mentési feladatok ellátásában közremûködõ
vagy részt vevõ olyan egyesület, amely alapszabályában ezt tevékenysége
céljaként rögzítette.

 ÖNKÉNTES TÛZOLTÓ EGYESÜLET 2019. 

  

A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény szerint az önkéntes tûzoltó egyesület a tûzmegelõzési, valamint a
tûzoltási és mûszaki mentési feladatok ellátásában közremûködõ vagy részt vevõ
olyan egyesület, amely alapszabályában ezt tevékenysége céljaként rögzítette. 

Szaktevékenység 

Az önkéntes tûzoltó egyesület tûzmegelõzési, tûzoltási és mûszaki mentési
tevékenységben való közremûködésére vagy részvételére (a továbbiakban:
szaktevékenység) az 1996. évi XXXI. törvényt kell alkalmazni. 

Az önkéntes tûzoltó egyesület szaktevékenysége során a tûzmegelõzés körében
tájékoztathatja a lakosságot az idõszerû tûzvédelmi feladatokról, a lakosság
részére tûzvédelemmel kapcsolatos más információs tevékenységet végezhet. 

Szaktevékenységet az önkéntes tûzoltó egyesületnek csak olyan nagykorú,
cselekvõképes, a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tûzoltóságoknál,
valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési
követelményeirõl és szakmai képzéseirõl szóló miniszteri rendeletben
meghatározott szakmai képesítéssel rendelkezõ tagja végezhet, aki életkoránál,
egészségi, fizikai állapotánál fogva alkalmas és erre önként vállalt kötelezettséget. 

A szaktevékenység végzésére vonatkozó kötelezettségvállalást teljes bizonyító
erejû magánokiratba kell foglalni, és azt az önkéntes tûzoltó egyesület
szaktevékenységet irányító tagjának át kell adni, aki azt visszavonásig õrzi. A
kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozat bármikor, határidõ nélkül
visszavonható. 

Az önkéntes tûzoltó egyesületnek a szaktevékenységet végzõ tagja mentesíthetõ
részben vagy teljesen a helyi adó megfizetése alól. 

Az önkéntes tûzoltó egyesület szaktevékenységet irányító tagjaként azt lehet
kijelölni, aki a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tûzoltóságoknál, valamint
az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeirõl
és szakmai képzéseirõl szóló miniszteri rendeletben elõírt képesítéssel
rendelkezik. 

A hivatásos tûzoltóságok, az önkormányzati és a létesítményi tûzoltóságok és az



önkéntes tûzoltó egyesületek a tûzvédelmi és mûszaki mentési feladataik ellátása
során kötelesek egymással együttmûködni. 

Ellenõrzés 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve és a hivatásos tûzoltóság
ellenõrzi az önkéntes tûzoltó egyesület szakmai tevékenységét. Ha az ellenõrzés
során hiányosságot tapasztal, az önkéntes tûzoltó egyesületet a hiányosságok
pótlására hívja fel. 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve útján folyamatosan ellenõrzi
az önkéntes tûzoltó egyesületek költségvetési és egyéb forrásból származó
pénzeszközei felhasználását. 

Finanszírozás 

A települési önkormányzat képviselõ-testülete hozzájárulhat az önkéntes tûzoltó
egyesület fenntartásához, illetõleg közremûködik a tûzoltási és mûszaki mentési
feladatok ellátásában közremûködõ önkéntes tûzoltó egyesület fenntartásában,
mûködtetésében és fejlesztésében. 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv helyi szervei technikai eszköz állományának
átszervezése során vagy a rendszerbõl kivonással felszabaduló gépjármûveket,
eszközöket, felszereléseket pályázat útján, az önkéntes tûzoltó egyesületek
támogatásaként részükre, további használatra átadja. 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve és területi szervei az
önkéntes tûzoltó egyesületek részére pályázati úton, valamint egyedi elbírálás
alapján pénzbeli és nem pénzbeli juttatást biztosíthatnak. 

Összeférhetetlenség 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állományú tagja önkéntes tûzoltó
egyesületben vezetõ tisztséget nem tölthet be. A hivatásos állomány tagja az
önkéntes tûzoltó egyesületben tagsági jogviszonyt létesíthet, amelyet köteles
szolgálati elöljárójának írásban bejelenteni. Amennyiben az egyesületi
tevékenysége során bármilyen jogcímen díjazásban részesül, úgy a rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
törvénynek a más keresõfoglalkozás folytatására vonatkozó szabályai szerint
köteles eljárni. 

  

Forrás, további részletek: LÁNGLOVAGOK 
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