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Ez a szabályzat minta szerzői jogi védelem alatt áll, arról való másolat
készítése tilos! A szabályzat másolása és jogtalan felhasználása
bűncselekményt képez.

ELŐSZÓ
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.) BM rendeletben foglaltak alapján a megelőző tűzvédelmi feladatok eredményes gyakorlati
megoldásához kívánunk jelen kiadványunkkal segítséget nyújtani. A tűzvédelmi jogszabályok 2015-től jelentősen változtak.
A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha
a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,
b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség,
amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
c) kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.
Az előzőekben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik, a munkavégzésben részt vevő családtagjaik a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi előírások szerint végezzék a tevékenységüket, valamint a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és betartsák.
A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban
foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló
9/2015. (III. 25.) BM rendelet 7. § (7) bekezdése értelmében:
„Tűzvédelmi szabályzatot legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező
személy készíthet, módosíthat. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, tűzvédelmi szabályzat
készítésére, módosítására felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult.”
Ebben a kiadványban a jelenleg hatályos jogszabályok figyelembe vételével dolgoztunk
ki ajánlott megoldásokat a tűzvédelmi szabályzat elkészítéséhez. A mintaszabályzat néhány helyen az adaptálás megkönnyítése érdekében - magyarázó, értelmező, ajánló - leírásokat tartalmaz, melyeket nem kell beépíteni a tűzvédelmi szabályzatba. A könnyebb
felismerhetőség érdekében ezek a részek d ő l t betűvel kerültek leírásra.
Ez a kiadvány hozzájárulhat ahhoz, hogy az intézményi formában működő gazdálkodó
szerveknél a megelőző tűzvédelmi feladatok ellátása a követelményeknek megfeleljen,
és ezáltal jobban szolgálja a tűzesetek megelőzését.
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TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT
................................. az intézmény tűzvédelemmel összefüggő feladatait a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv., valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996.(XII.6.) BM. rendeletben foglaltak alapján a következők szerint határozom meg.
1. Tűzvédelmi Szabályzat célja, feladata
A Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban Szabályzat) a .............. intézmény alapvető tűzvédelmi szabálya, amely a jogszabályok keretei között az intézmény sajátosságainak figyelembevételével határozza meg a tűzvédelmi tevékenység valamennyi fontos kérdését.
Ezek alapján a Szabályzat tartalmazza: 1
a) a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
b) a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére vonatkozó szabályokat;
c) a tevékenységre és a tevékenység helyszínére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
d) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek
meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult munkakörök, beosztások
felsorolását;
e) a tűzvédelmi oktatással, a tűzvédelmi berendezések kezelésének megismertetésével
kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;
f) a munkavállalóknak a tűzeset vagy műszaki mentést igénylő esemény esetén végrehajtandó feladatait;
g) a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának szabályait;
h) a Szabályzat készítésére kötelezett által üzemeltetett, bérelt épületrész, épület 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségei esetében a - kiürítési számítással vagy
azzal egyenértékű módon igazolt - megengedett maximális befogadóképességet;
i) a h) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét;
j) a készítője nevét és elérhetőségét, a készítő aláírását; valamint
k) a készítés dátumát, a készítő tűzvédelmi szakmai képesítését igazoló dokumentum
egyedi azonosítóit (a kiállító intézmény nevét, címét, a dokumentum számát, a
szakmai képesítés megnevezését, a kiállítás dátumát).
1

A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 3. §.
Megállapította: 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 3. §. Hatályos: 2017. VI. 16-tól. A szabályzat tartalmáról a sajátosságok figyelembe vételével kell rendelkezni!
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2. A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya
2.1. A szabályzatban meghatározott előírás, feladat, magatartási szabály – beosztásra
való tekintet nélkül – kötelező érvényű és hatálya vonatkozásában kiterjed:
a) a költségvetési szervhez tartozó valamennyi létesítmény, épület, helyiség, stb. telephelyére, továbbá a szállításra és a tárolásra,
b) az intézménynél ideiglenesen vagy állandó jelleggel foglalkoztatott
dolgozóra, még akkor is, ha az intézményen kívül végzi a munkát,
c) valamint az intézmény területén bármilyen céllal tartózkodó vagy tevékenységet végző (szállító, javító, karbantartó, szolgáltatást igénybe
vevő, ellenőrző, szerződésben levő más vállalkozás, vállalat, stb.)
személyére.
2.2. A szabályzatban foglaltak nem megfelelő végrehajtása, vagy be nem tartása helyszíni
bírság kiszabását, szabálysértési vagy büntető eljárást, az intézmény részéről pedig
fegyelmi és kártérítési eljárást von maga után.
2.3. A Szabályzatban foglalt előírásoktól eltérni csak a .............................. vezető engedélyével lehet, aki ezen hatáskörét átruházhatja.
3. A tűzvédelem megvalósításáért felelős vezetők és munkavállalók kötelezettségei és
jogai
A tűzvédelmi feladatok megszervezéséért a .............................. vezető a felelős.
A tűzvédelemmel összefüggő feladatok irányításáért végrehajtásáért ............ tűzvédelmi
vezető (tűzvédelmi szervezet vezetője) felelős.
A tűzvédelmi vezetőt (a tűzvédelmi szervezet vezetőjét és tagjait) a ............................... vezető bízza meg, aki feladatát osztott munkakörben (önálló munkakörben) látja el.
3.1. Az intézmény vezetőjének tűzvédelmi feladatai és jogai

− Az intézmény vezetője saját, tűzvédelemmel kapcsolatos feladatának ellátásáról önálló jog- és hatáskörrel rendelkező szervezete (tűzvédelmi vezető, megbízott személy)
útján gondoskodik.

− Kialakítja az intézmény tűzvédelmi szervezetét, és biztosítja a működéshez, képesítéshez, oktatáshoz, az eredményes munkához szükséges, tárgyi, anyagi feltételt.

− Megállapítja a tűzvédelemmel kapcsolatos hatásköröket, az eljárás rendjét.
− Akadályoztatása esetén kijelöli az intézkedésre jogosult helyettesét, rendszeresen beszámoltatja a szervezeti egységek vezetőit a végzett munkáról.

− Szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal a vezetői értekezleten beszámol,
és értékeli a tűzvédelmi helyzetet, tevékenységet.

− Intézkedik a tűzvédelmi berendezés, felszerelés fejlesztéséről, az intézmény tűzvédelmi viszonyának megfelelő szinten való tartásáról.

− Közvetlen irányítást, felügyeletet gyakorol a tűzvédelmi feladat végzésére kijelölt
(szervezet) tűzvédelmi vezető tevékenysége felett.
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− Az illetékes tűzvédelmi hatóság véleményének kikérésével írásban megbízza a tűz-

védelmi vezetőt. Gondoskodik arról, hogy a tűzvédelmi feladatot szakmailag alkalmas, megfelelő felkészültségű személy lássa el.

− A tűzvédelmi vezetőt minden olyan tárgyalásra, értekezletre meghívja, ahol a tűzvédelmi kérdés érintve van, véleményét tűzvédelmi ügyben meghallgatja, intézkedésébe bevonja.

− Az intézmény egészére vonatkozó, átfogó jogszabályi szintű rendelkezést,

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT-ot ad ki, melyben szabályozza a munkahelyre, a
tevékenységre, a munkavégzésre vonatkozó, az intézmény sajátosságait figyelembe
vevő tűzvédelmi rendelkezést, annak végrehajtásának módját, a tűzvédelmi vezető
feladatát, a tűzvédelmi oktatás, vizsgáztatás rendjét.

− Szükség esetén szigorító tűzvédelmi intézkedést, állásfoglalást, körlevelet, stb. ad ki,
és végrehajtását a tűzvédelmi vezető útján rendszeresen ellenőrizteti.

− A tűzvédelmi helyzetre kiható minden jelentős tevékenységet, változást annak megkezdése előtt 15 nappal köteles az I. fokú tűzvédelmi hatóságnak bejelenteni.

− A tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzésben az intézmény tűzvédelmi előadójával
együtt köteles részt venni, vagy intézkedésre jogosult vezetővel magát képviseltetni.

− Gondoskodik arról, hogy az intézmény dolgozói munkába állításakor, továbbá szükség szerint a munkakörüknek megfelelő tűzvédelmi oktatásban részesüljenek, valamint a tűzvédelmi szakvizsgát igénylő munkakörökben a szakvizsgáztatásról, a jelen
utasításban foglaltak szerint.

− Biztosítja az intézményben foglalkoztatott - és az előírt képesítéssel nem rendelkező tűzvédelmi vezető részére a képesítés megszerzéséhez szükséges feltételeket. Intézkedik az érintett személyek szakképzéséről, biztosítja megjelenésüket a szakmai
szervek által szervezett tűzvédelmi továbbképzéseken.

− Engedélyezi az intézmény területén az eseti tűzveszélyes tevékenység végzését.
− Biztosítja a tűzvédelmi vezető részvételét a tűzvédelmi helyzetet befolyásoló felújítások, rekonstrukciók, beruházások előkészítésében, megvalósításában.

− A közvetlen tűzveszélyes állapot megszüntetésére intézkedik, elősegíti a tűzvizsgálat

megtartását, a tűz keletkezési okának és kárértékének megállapítását, külön felhívásra szakértőt biztosít.

− Tájékoztatja a felügyeleti szervet az intézményben előfordult tűzesetekről, a tűzvé-

delmi határozatokról, szignalizációkról, a tűzvédelmi helyzetről, a tűzvédelmi szervezet munkájáról az éves beszámolási rendszerben elrendelt adatszolgáltatási szabályok szerint.

− Köteles a tűzvédelmi feltétel megteremtéséről, annak javítására tett intézkedése hatékonyságáról, a tűzvédelmi előírásról, a saját hatáskörébe utalt feladat végrehajtásáról
legalább 5 évenként Tűzvédelmi Szemle keretében személyesen is meggyőződni.

− Biztosítja a szükséges feltételeket ahhoz, hogy az intézménynél a tűzvédelmi ellenőrzésre, az ügyeleti, készenléti és rendkívüli esetben szolgálatra a tűzvédelmi szervezet
igénybe vehető legyen.

Költségvetési szerv neve

7

Tűzvédelmi szabályzat

3.2. Közvetlen munkahelyi vezetők tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai
Az intézményben (polgármesteri hivatalban) közvetlen munkahelyi vezetőnek minősül:
− osztályvezető, csoportvezető, stb.,
− műhelyvezető,
− szállításvezető,
A tűzvédelmet valamennyi munkahelyi vezető a maga területén mindennapos munkája
szerves részeként kell, hogy végezze.

− Köteles gondoskodni a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak végrehajtásáért és érvényesülésének rendszeres ellenőrzéséért.

− Közvetlenül gyakorolja a jogszabályban a vezetőre háruló tűzvédelmi tevékenység irányítását.

− Köteles az irányítása alá tartozó területen a tűzvédelmi feladat ellátásához szükséges
személyi és tárgyi feltételt biztosítani, a munkát úgy megszervezni, hogy a tűzvédelmi
előírás, utasítás mindenkor végrehajtást nyerjen.

− Veszély esetén köteles a munkafolyamat leállításáról saját hatáskörben intézkedni.
− Köteles:
a) megismerni és elsajátítani a tűzvédelmi előírást,
b) az irányítása alá tartozó területen a tűzvédelmi feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítani,
c) a munkát, tevékenységet, munkafolyamatot úgy irányítani, szervezni, hogy a
tűzvédelmi szabályzatban előírtak végrehajtást nyerjenek, megtarthatók legyenek,
d) beszámolni munkájáról és tájékoztatni felettesét azokról a gátló körülményekről, mulasztásokról, melyek a tűzvédelmi szabályzatban előírtak végrehajtását
akadályozzák,
e) a tudomására jutott rendellenességet azonnal megvizsgálni, megszüntetésére
intézkedést tenni, közvetlen tűz- vagy robbanásveszély esetén a munkát leállítani, a tűzvédelmi helyzetre kiható változást jelenteni és a tűzvédelmi vezetővel a munkát egyeztetni, annak segítségét igénybe venni,
f) azt a dolgozót, aki a tűzvédelmi szabályzatot nem ismeri, eltiltani a munka
végzésétől,
g) a tűzvédelmet érintő változást, beleértve a vezető cseréjét is:
= új létesítmény üzemeltetésének megkezdését, átalakítását,
= a helyiség megszüntetését,
= a tűzvédelmi hatóság intézkedésének (ellenőrzés, stb.) idejét,
= a tűzoltó készülékek rendszeres ellenőrzési idejének lejártát, selejtezésének megtörténtét a tűzvédelmi vezetőnek jelenteni.

− Köteles gondoskodni arról, hogy az új dolgozó a munkába lépéstől számított 2 na-

pon belül tűzvédelmi oktatásban részesüljön. Végzi a régi dolgozók előírt időközönkénti tűzvédelmi oktatását, valamint vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartást, biztosítja
az oktatáson, vizsgáztatáson való részvételt.
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3. sz. melléklet
Villamos berendezés tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat minősítő irata
…………………… a szerv
A ............................................ vállalat ............................................ (pontosan körülhatárolt)
villamos berendezésein elvégeztem az Országos Tűzvédelmi szabályzat 39. §-ban előírt időszakos felülvizsgálatot, s a vizsgálat során elvégzett kisebb javítások után a berendezést megfelelőnek találtam.
A szokásos karbantartások után a villamos berendezést az Országos Tűzvédelmi Szabályzat
szerint ........... évben kell újra felülvizsgálni.
.................., 20...........................
...........................
felülvizsgáló
szakvizsga-bizonyítvány száma

A ........................................ vállalat ............................................ (pontosan körülhatárolt) villamos berendezésein elvégeztem az Országos Tűzvédelmi szabályzat 39. § (9) bekezdésben
előírt időszakos felülvizsgálatot, s a vizsgálat során elvégzett kisebb javítások után a berendezésen az alábbi lényegesebb hibák maradtak:
a) Közvetlen élet-, illetve tűzveszélyt okozó hibák:
.......................................................................……………………………………………………
Javaslom, hogy vagy azonnal javítsák ki, vagy e hibák javításáig az érintett berendezéseket helyezzék üzemen kívül, és válasszák le a hálózatról.
b) Véleményem szerint a következő hibák soron kívüli javítása szükséges:
.............................…………………………………………………………………………
E berendezéseknek a végleges javításáig történő üzemeltetése nem okoz ugyan közvetlen
tűzveszélyt, illetve életveszélyt, de állandó, fokozott figyelmet igényel.
c) A szokásos karbantartások során célszerű a következő hibákat kijavítani:
.............................………………………………………………………………………
d) Legkésőbb a legközelebbi felújításkor célszerű a következő hibákat kijavítani:
.......................…………………………………………………………………………………
A fentiek szerinti sürgősségi sorrend természetesen csak szakértői javaslat, a vállalat felelős
vezetőjének hatáskörébe tartozik, hogy - ennek figyelembevételével - a javítások, illetve intézkedések ütemtervét megállapítsa. A berendezésnek az itt felsorolt hibákkal nem érintett
részeit biztonsági szempontból megfelelőnek találtam.
A szükséges javítások és szokásos karbantartások elvégzése után a villamos berendezést az
Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint ............. évben kell újra felülvizsgálni.
......................, 20........................
...........................
felülvizsgáló
szakvizsga-bizonyítvány száma
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11.sz. melléklet
…………………………
fejléc

NYILVÁNTARTÁS
a 20…. évben megtartott tűzvédelmi továbbképzésen megjelent munkavállalókról
Munkahely:……………………………………………………………………………………
Szervezetszerű létszám: ……………………………..
Az oktatás tárgya a vonatkozó és érvényben levő tűzvédelmi jogszabályok, valamint a Tűzvédelmi Szabályzat értelmében:
a.
a munkahely és munkafolyamat tűzveszélyessége,
b.
megelőző tűzvédelmi rendelkezések és használati előírások,
c.
a tűzjelzés lehetősége és módja,
d.
tűz esetén követendő magatartás,
e.
az elhelyezett tűzvédelmi felszerelések (készültségi helyének és használatának) ismertetése,
f.
a tűzvédelmi előírások megszegésének következményei,
g.
……………………………………………..
Az oktatást tartotta: ……………………………..
Az ismertetett oktatási anyagot tudomásul vettem és elsajátítottam:
Sorszám

Név

Oktatás
időpontja

Aláírás

Pótoktatás
időpontja

Aláírás

1

2

3

4

5

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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TŰZVÉDELMI
ELLENŐRZÉSI NAPLÓ

12.sz. melléklet

Az ellenőrzés időpontja: ………év …………………………….hó……….. nap ………óra.
Ellenőrzött munkahely, szervezeti egység (neve, címe) ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

A tapasztalt szabálytalanság, hiányosság:

A feltárt hiányosság, szabálytalanság megszüntetéséhez szükséges intézkedés:

A szükséges intézkedésekért felelős személy: ……………………………………………….
határidő: ……………………………………………….

………………………………………..
az ellenőrzött munkahely,
szervezeti egység vezetője
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az ellenőrzést végző
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13. sz. melléklet
LÉTESÍTMÉNY
Tűzveszélyességi osztályba sorolása
A ………………………………………. rendelet rendelkezései alapján a társaság létesítményét az alábbiak alapján sorolom be

Sorsz.

A tűzveszélyességi osztályba sorolás

A helyiségek alapterületei
m2-ben

A helyiségek
rendeltetése
A

B

C

D

E

Tv.
oszt.

m2

Alapterület összesen: m2
Megoszlási viszonyszám: %
Létesítmény tűzveszélyességi osztálya:
Tűzállósági fokozata:
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14. sz. melléklet
Helyszínrajz
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Megismerési nyilatkozat
A tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban
foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani.
Név

Beosztás
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Aláírás
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