
Egészségügyi asszisztens szakképzés
Aszepszis-antiszepszis, t űzvédelem 1. RÉSZ.

Kövér Tamás
DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, 
osztályvezető 2013. Május 24.



1. fejezet: Égés és t űzoltás elmélet
- tűzvédelmi jogszabályok ismertetése
- tűzvédelmi bírságról
- tűzvédelem története
- Égés fogalma és feltételei, 
- az égés fajtáinak szerepe a t ű terjedésében,
- az égés fajtái és jellemz ői és szerepük a t űz terjedésében, 
- különböz ő halmazállapotú anyagok égése, 
- hőátadás,
- gázcsere kialakulása, nyílt és zárt térben, 
- láng szerkezete,
- tűz fogalma, égés megszüntetésének módjai.

TŰZVÉDELEM
Kövér Tamás

környezetgazdálkodási –és 

munkavédelmi szakmérnök

Tűzvédelmi f őelőadó



Fontosabb t űzvédelmi jogszabályok az 
alábbiak: 

• 1996. évi XXXI. törvény: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról,

• 30/1996.(XII. 6.) BM rendelet: A tűzvédelmi szabályzat készítéséről,
• 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos T űzvédelmi Szabályzatról
• 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakr ól, 

munkakörökr ől, a tűzvédelmi szakvizsgával összefügg ő oktatásszervezésr ől és a tűzvédelmi 
szakvizsga részletes szabályairól

• 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet a t űzesetek vizsgálatára vonatkozó
szabályokról

• 1999. évi XLII. Törvény a nemdohányzók védelmér ől és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

• 261/2009. (XI. 26.) Korm. Rendelet t űzvédelmi hatósági feladatokat ellátó 
szervezetekr ől és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól

• 259/2011. (XII. 7.) Korm. Rendelet a t űzvédelmi hatósági feladatokat ellátó
szervezetekr ől, a tűzvédelmi bírságról és a t űzvédelemmel foglalkozók
kötelez ő élet- és balesetbiztosításáról



• 139/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól

• 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről
• 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó

szabályokról
• 37/1997. (VI. 11.) BM rendelet a tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások

köréről és szabályairól
• 30/1997. (IV. 18.) BM rendelet a kéményseprő és tüzeléstechnikai karbantartó

szakmában szervezendő kéményseprő mestervizsga szakmai és vizsgáztatási
követelményeiről

• 27/1996. (X. 30.) BM rendelet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról• 27/1996. (X. 30.) BM rendelet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
• 79/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet: A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó

szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól
• 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről
• 23/2011. (III. 8.) Korm. Rendelet a zenés, táncos rendezvény ek

működésének biztonságosabbá tételér ől



Kimondottan a tűzvédelemmel foglalkozó jogszabályokon kívül több más 
jogszabály, nemzeti szabvány és szabályzat is foglalkozik egyes területek 

szabályozásán belül tűzvédelmi kérdésekkel.

• 143/2004. (XII.22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat
• 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az

építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról
• 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő

munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről
• 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról
• 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról
• 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról
• 35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet a Színházművészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról• 35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet a Színházművészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról
• 12/2000. (VI. 15.) NKÖM rendelet a Televízió és Mozgófilm Felvételi és Közvetítési Biztonsági

Szabályzat kiadásáról
• 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól
• 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről
• 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről
• 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó

szabályokról
• 3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet a megújuló energiaforrásokat - biogázt, bioetanolt, biodízelt - hasznosító

létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről



• 1997. évi LXXVIII. törvény: az épített környezet alakításáról és védelméről
(továbbiakban: Étv.)

• 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet – közkeletűbb nevén
az OTÉK – módosításáról

• 290/2007. (X. 31.) Korm. Rendelet: az építőipari kivitelezési tevékenységről, az
építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról

• 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet: a telekalakításról (melléklet)
• 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet: az egyes építményekkel, építési munkákkal

és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési
eljárásokról (2. számú melléklete)eljárásokról (2. számú melléklete)

• 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet: az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint
a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról













TŰZVÉDELEM TÖRTÉNETE
Talán túlzás lenne azt állítani, hogy az ősember is foglalkozott már tűzvédelemmel, de a
régészeti feltárások arról tanúskodnak, hogy eleink igen gyakran óvatosak voltak a
tűzhelyek létesítésénél, például kősorral, netán agyaggúlákkal kerítették körbe, vagy
gödröt ástak a tűznek.

Az ókor legcivilizáltabb államaiban tűzvészkor már volt mit veszíteni, nem véletlen, hogy a
tűz elleni fellépés első adatai is innen származnak: Egyiptomban például mintegy
négyezer évvel ezelőtt már előírták az oltóvödrök készenlétben tartását. Hammurabinégyezer évvel ezelőtt már előírták az oltóvödrök készenlétben tartását. Hammurabi
törvénykönyvének egyik pontja pedig szigorúan büntette, ha tűzvészkor a segíteni
érkezett szomszédok elloptak valamit a károsult házából.



TŰZVÉDELEM TÖRTÉNETE
Első tűzvédelmi feljegyzések:
• Biblia: 2 Móz. 22.6 Ha t űz támad, és tövisbe kap, és 

megég az asztag, vagy a lábon álló gabona, vagy a m ező: 
fizesse meg a kárt, a ki a tüzet gyújtotta.

• Egyiptom: szurkos vedrek t űz oltására
• Kína: els ő szervezett t űzoltóság• Kína: els ő szervezett t űzoltóság
• - egész napos ügyelet
• - éjszaka t űzoltók feje egy gerendán, amire t űz    
• esetén egy kalapáccsal rávágtak!
• - kivonulás el őtt beöltözés, majd vonulás a pap  
• után kultikus tánclépésben





A régi rómaiak

• Az viszont igaz, hogy már a régi rómaiak is - Augustus császár i.e.21-ben az
állam rabszolgái közül 600-at kiválasztott, és ennek az osztagnak külön
kötelessége volt a tűzoltás is, így létrejött Európa első, igaz, kényszerű hivatásos
tűzoltósága. Negyedszázad alatt azonban kiderült, ennyi ember kevés a
majdnem milliós lélekszámú Rómához, és az is, hogy nem volt szerencsés
éppen rabszolgákra bízni a tűzoltást. I.sz.6-ban szabad emberekből állt fel 7,
összesen 7000 főt számláló "őrködő zászlóalj", amely oltotta a tüzet, és
rendőrségül is szolgált.rendőrségül is szolgált.

• A többi kisebb városban, így Aquincum-ban, Savariában és Pannónia más
városaiban a tűzoltás és az éjjeli őrség feladatát a különböző kézműves-
társulatok látták el. Aquincum-ban két önkéntes társulat is volt: az egyik a polgári
város körzetében, a másik a légiótábor-város területén végezte a tűzoltást.



Római hadsereg centúriói

Megszervezték a hadseregből és szakmák mestereiből a 
tűzoltó egységeket. Tűztornyokat állítottak fel (Pl. 

Sopron), ahonnan figyelemmel kísérték a település 
életét.

Az ügyeletes figyelőnek elalvás ellen egész éjjel hárfás nő 
zenélt!zenélt!

Tűz esetén azonnal ki tudtak vonulni, a katonák oltották a 
tüzet, az ácsok a közeli tetőket bontották, a textil 

művesek vizes vásznakkal védték az értékeket, oltották  
a lángra kapott ruhájú személyeket.

Jellemzője: magas szervezettség, viszonylagosan nagy 

hatásfok. 



A faanyagvédelem és 
tűzvédelem területén

Az ember azon törekvése, hogy a fát védje, már a régi időkben sem az erdők, hanem
a fából készített használati tárgyak és építmények tartóssá tételére irányult.

• Az első favédelmi kísérleteket a történelem is jegyzi. Így pl. Nagy Sándor azt
javasolta, hogy a hidak faanyagát olívaolajjal itassák át.

• A kínaiak fakonzerválásra a sós vizet használták,
• Julius Caesar leírja, hogy a fát szenesítéssel védték, a középkorban a szobrászok

alkotásaikat higanykloriddal és arzénvegyületekkel preparálták a rovarok elleni
védelem céljából.védelem céljából.

• Kb. a XVII. sz. közepén indult meg nagyobb mennyiségben az ásványi olaj, majd
higanyklorid, rézszulfát és arzén alapú favédőszerek gyártása.

• A vasút feltalálása és elterjedése maga után vonta a telített talpfa iránti nagyobb
igényt, mely tény lendítő hatással volt a favédelmi technológia fejlődésére.

• Feltalálták az áztatásos és a kazánnyomásos eljárást.



A középkori Magyarországon

• A középkori Magyarországon - ahogy akkor Európában
is - a földesurak általában nem a városok és a falvak
zsúfolt házai között laktak, és ezért anyagi áldozatokat
sem igen hoztak azok tűzbiztonságáért. I. István király
szigorú törvényt adott ki a gyújtogatók ellen, és
rendeletben mentette fel a templomba járás alól a tűz
őrzőit. A XV.-XVII. században a törvényhozás márőrzőit. A XV.-XVII. században a törvényhozás már
nemcsak a gyújtogatót sújtotta halállal, hanem azt a
személyt is, aki csak fenyegetőzött azzal, hogy a várost
vagy a falut, vagy másnak a házát felégeti.



Magyarország
- Első szervezett t űzoltóság: Debreceni Református Kollégium diákt űzoltósága

(gerundium, város polgáraira vonatkozó kötelez ő és szigorú t űzvédelmi szabályok)

Az első magyarországi önkéntes tűzoltóság a debreceni kollégiumban alakult: az éjjeli 
tűzőrök, vagy vigilek három órás váltásban őrizték a kollégium álmát. Az első időkben 
csak a kollégium belső udvarán őrködtek, és csak később, az 1600-as évek vége felé 
kezdtek részt venni a városban támadt tüzek oltásában is.



• Magyarországon a XVIII. század derekán egyáltalán nem volt kielégítő a
tűzrendészet szervezete és technikai felkészültsége. II. József 1788-ban ezért
olyan országos tűzoltalmi intézkedést adott ki, amely négy csoportba osztotta a
feladatokat: az első részt ma megelőző tűzvédelemnek nevezzük, a második
csoport a tűzjelzés, riasztás intézkedéseit tartalmazta, a harmadik rész az
oltáshoz adott utasításokat, a negyedik rész pedig a mai megelőző
tűzrendészetnek felelt meg. Noha ez a rendelet alkotmányellenes volt akkoriban,
alapját képezte egy új tűzrendészeti szabályzatnak.

• Egészen a XIX. század közepéig a tűzoltást az arra kötelezett céhek tagjai, majd
mellettük az önkéntes egyesületekbe tömörült emberek végezték. A jelentős
technikai fejlődéshez, a hatékonyabb, bonyolultabb, drágább tűzoltógépektechnikai fejlődéshez, a hatékonyabb, bonyolultabb, drágább tűzoltógépek
tartásához és kezeléséhez azonban főfoglalkozású, hivatásos alakulatokra volt
szükség. E törekvés hazai felkarolója az önkéntes tűzoltó egyletek létrejöttét is
szorgalmazó Széchenyi Ödön volt. Tevékenységének köszönhetően 1870
február 1-jén Pesten 12 fővel megkezdte működését a hivatásos tűzoltóság.
Létszámuk az év végéig megháromszorozódott. Széchenyi munkájára külföldön
is felfigyeltek, és a török szultán meghívta őt a konstantinápolyi tűzoltóság
megszervezésére.



• Az I. világháború mindenütt megakasztotta a tűzrendészet fejlődését, különösen a hivatásos tűzoltói
legénységből vonultak be sokan katonai szolgálatra. 1930-ban Magyarország 54 vidéki városából 26-
ban még nem volt hivatásos tűzoltóság, 1300 községben pedig semmiféle tűzoltóosztag sem létezett.
1935-ben tartották az első légoltalmi tanfolyamot a fővárosi és vidéki tűzoltótiszteknek, ami előrevetítette
a háborús készülődés terheit, a legénység, majd a lakosság kiképzésének súlyos kötelességét a gáz és
légvédelem, majd a kárelhárítás terén. 1936-ban aztán, ötvenévi várakozás után elkészült egy modern,
bár nem teljesen hibátlan tűzrendészeti törvény.

• A növekvő háborús veszély miatt felgyorsult a hivatásos tűzoltóságok felállítása, de ezeknek a
testületeknek már a légoltalmi hálózat, társadalmi, lakóházi önkéntesek oktatása, irányítása is a
feladatuk volt.

A II. világháború befejeződésekor az önkormányzati és vállalati tűzoltóságok szétestek. 1948-ban
létrejött az állami tűzoltóság, az ország tűzvédelmét új alapokra helyezték, a hivatásos tűzoltóságokatlétrejött az állami tűzoltóság, az ország tűzvédelmét új alapokra helyezték, a hivatásos tűzoltóságokat
átszervezték, a tagokat önkéntes alapon, a szolgálati idő beszámításával tulajdonképpen átvették az
állami tűzoltóságok. A tűzoltóság életében jelentős állomás volt a tűz elleni védekezésről, a műszaki
mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.évi XXXI.törvény.

Az 1999. évi LXXIV. (katasztrófavédelmi) törvény az ezredforduló színvonalára emelte az életet és a
vagyonbiztonságot, a természetes és épített környezetet veszélyeztető természeti és civilizációs
katasztrófák megelőzését, illetve a károsító hatásaik elleni védekezést. A tűzoltóság 2000. január
elsejétől a katasztrófavédelem egységes rendszerének integráns része lett.



A tűzoltók véd őszentje
• A középkorban az egyik legrettegettebb elemi csapás a tűz volt. A tűzoltó

felszerelések abban az időben még kezdetlegesen voltak: a vödörláncos,
vízipuskás tűzoltási mód hatástalannak bizonyult a ház- és településtüzek
oltásához.

• Az emberek a tűzkatasztrófa elkerüléséért Szent Flóriánhoz imádkoztak, olykor
házi-szentjükül is választották. Szent Flórián nem kitalált személy. A Berni
Kódex így írja le mártíromság történetét: “Diocletionánus és Maximian császárok
uralkodása idején üldöztek a keresztényeket. Ebben az időben a Noricum-
parton Aquilinus helytartó kormányzott, aki Lorchba érkezése után nagyparton Aquilinus helytartó kormányzott, aki Lorchba érkezése után nagy
buzgalommal látott hozzá a keresztények felkutatásához: negyvenet elfogott
közülük és hosszú kínzások után tömlöcbe vetette őket. Mikor erről Floriánus,
volt hivatali elöljáró értesült, Lorchba sietett és kereszténynek vallotta magát.
Ezt megtudva a helytartó felszólította, hogy áldozzon az isteneknek, ezt azonban
Floriánus megtagadta, s még akkor is állhatatos maradt, amikor kínpadra
feszítették, végül, megszületett az ítélet és megparancsolták, hogy kővel a
nyakában a hídról az Enns folyóba dobják.



A tűzoltók véd őszentje
• Az az ember, aki bedobta, megvakult, a folyó a holttestet a kiálló sziklára sodorta,

ahol egy sas kiterjesztett, keresztet formáló szárnyakkal őrizte. Majd a szent
megjelent egy asszonynak és megmutatta azt a helyet, ahol a holttest található. A
jelenés után az asszony befogta az igavonó állatokat, az Enns folyóhoz hajtott és
megtalálta a holttestet, amelyet a pogánytól való félelmében szalmával és lombbal
takart be. A megjelölt temetési helyhez vezető úton a szomjazó igavonó állatok úgy
kifáradtak, hogy egy lépést sem tettek tovább: akkor az asszony fohászkodására
egy forrás fakadt a földből, amely még ma is ad vizet. A felfrissült állatok
továbbmentek, majd megálltak azon a helyen, amelyet a szent megjelölt. A
keresztényküldözések kegyetlensége miatt sietve és titokban temették elkeresztényküldözések kegyetlensége miatt sietve és titokban temették el
Floriánust. Sírjánál később számos csoda történt, betegek gyógyultak meg, vagy
találtak enyhülést.” Flórián alakja a legszorosabban a tűzoltó hivatással forrott
össze. A tűzoltók kapcsolata Flóriánnal a XVII. században kezdődött, amikor a
vízipuskákon, fecskendőkön is megjelent a Flórián-ábrázolás. Flórián a
tűzoltóhivatás lényegét testesíti meg: az állhatatosságot, bátorságot, becsületet,
embertársaik megsegítését és az önfeláldozást.



TŰZOLTÁS FEJLŐDÉSE KÉPEKBEN







Az első csoda: g őzmeghajtású t űzoltó autó Angliából





Korszerű egyenruha és  londoni parancsnoki sisak a XIX. 
sz. végéből (Anglia)



Ezredfordúló tűzoltói



Korszerű tűzoltó autó és hiradó ügyelet (London)



Tűzoltóság feladatai

Ipari 
balesetek

TŰZOLTÁS

Beavatkozás 
baleseteknél + állatmentés

+ vízszivatás
+ magasból mentés
+ útakadályok     

megszüntetése
+ vízi mentés
+ felvilágosítás
+ stb., stb., stb.,…



…és jöjjön a rideg valóság,

a  tananyag!



Égés és tűzoltás elmélet

• Az égés:
• összetett kémiai, fizikai folyamat, amelynek során az éghető anyag, megfelel ő hőmérsékleten egyesül 

a levegő oxigénjével és h ő, hang és fény formájában energia szabadul fel
• általános egyenlete: éghet ő anyag + oxigén = égéstermékek + energia
•

hő
• fény
• hang
• az égés feltétele:
•
• A tűz háromszöge:
• éghető anyag, oxigén, gyújtóforrás (gyulladáspont üzemi h őmérséklet)
•

a három feltétel egyidejűleg egy térben való megléte. a három feltétel egyidejűleg egy térben való megléte. 
• az egyik feltétel kizárásával a t űz keletkezést meg lehet akadályozni
• A tűz:
• az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az élet re, a testi épségre, vagy az anyagi javakra, illetv e 

azokban károsodást okoz
•

A tűz elleni védekezés f ő feladata:
• - a tűzesetek megelőzése (megelőző tűzvédelem),
• - a tűzoltási feladatok ellátása (mentő tűzvédelem),
• - a tűzvizsgálat (felderítő tűzvédelem), 
• valamint ezek feltételeinek biztosítása. 



• Az égés fajtái:
• az égés sebessége alapján:
• - lassú égés: izzás (lineáris terjedés ű égés) 1 mm/sec
• - normál égés: szilárd éghet ő anyagok jellemz ő égési formája 1 cm/sec
• - gyors égés: éghet ő folyadékok és gázok égési formája 1 dm/sec
• - detonáció: éghet ő gázok és folyadékok égési formája 100-1000 m/sec

• az éghető anyag és az oxigén eloszlása alapján:
• - diffúz égés: az égés során diffundál be a leveg ő oxigénje a lángtérbe
• - kevert égés: a begyulladás el őtt az éghet ő anyag össze van keveredve a leveg ő 

oxigénjével, a keverék robbanásszer űen ég el

• az égés körülményei alapján (zárt, vagy nyílt térbe n):
• - tökéletlen égés
• - zárt tüzek 2. szakaszára jellemz ő, amikor nincs meg a leveg ő megfelel ő oxigén tartalma
• - az égés során további éghet ő anyagok keletkeznek (CO; H2 )• - az égés során további éghet ő anyagok keletkeznek (CO; H2 )
• - tökéletes égés
• - a nyílt és zárt tüzek kezdeti szakaszát jellemzi
• - meg van a leveg ő megfelel ő oxigén tartalma, további éghet ő gázok nem keletkeznek, illetve a 

tökéletlen égés során keletkez ő éghető gázok is elégnek ( CO2; H2O )
• küls ő megjelenés alapján:
• - lánggal égés: éghet ő folyadékok, éghet ő gázok jellemz ője
• - parázzsal égés: szilárd anyagok jellemz ője
• - lánggal és parázzsal égés: legtöbb szilárd anyag je llemzője
• Az égés fajtáinak nagy szerepe van a tüzek terjedés ében. Alapvet ően az égés sebessége a 

meghatározó, de a t űzterjedést befolyásolja az, hogy diffúz vagy kevert  égés zajlik e le, az égés 
tökéletes, vagy esetleg tökéletlen. Tökéletes égés esetén nagyobb t űzterjedéssel kell számolni.

• A lánggal égés terjedési-sebessége nagyobb, mint a lánggal, illetve a parázzsal égésé.
• (dolgozóknak a helyiség elhagyása után a nyílászáró kat célszer ű bezárni)



• Éghető gázok égésének jellemz ője:
• Legfontosabb t űzveszélyességi jellemz ői az alsó, illetve fels ő égési 

határkoncentráció, amely alapján a t űzveszélyességi osztályba 
sorolásuk is történik 

• A szakirodalom minden éghet ő gáznak megadja az éghet őségi 
határkoncentrációit

• AÉH FÉH
• CO                 robbanási tartomány
• 10    12,5                        50                    75     LEVEGŐ

• alsó égési határkoncentráció 
• ( AÉH ) az az éghet ő gáz-leveg ő keverék, amelynél t űz, vagy robbanás 

éghető gáz hiány, vagy leveg ő felesleg következtében még nem 
következhet bekövetkezhet be

• felső égési határkoncentráció
• ( FÉH ) az az éghető gáz-leveg ő koncentráció, amelynél a t űz, vagy 

robbanás éghet ő gáz felesleg, illetve leveg ő hiány miatt nem 
következhet be

• A robbanási tartományt lehet csökkenteni h űtéssel (nem alkalmazzák), 
illetve inertizálással (felhígítás, pl.: nitrogén).  

• Növelni lehet a robbanási tartományt a h őmérséklet emelésével 
• (gázkoncentráció mér ő: katalizációs oxidáció elve; ARH 

20%-án beavatkozás)



• Éghető folyadékok égésének jellemz ői:
Legfontosabb t űzveszélyességi jellemz őjük a 
lobbanáspont. Ez lehet nyílt és zárttéri is. 

• Lobbanáspont:
Az a legalacsonyabb h őmérséklet, amelynél a 
gyújtóforrást eltávolítva nem ég tovább a folyadék.

• Éghető folyadékok t űzveszélyességi osztályba 
sorolása nyílt és zárttéri lobbanáspontjuk alapján sorolása nyílt és zárttéri lobbanáspontjuk alapján 
történik. 

• Égésüket jellemzi még a párolgási sebességük.
• A párolgás sebessége függ: a folyadéktól 

(könnyen vagy nehezen gyulladó)
• párolgási felülett ől
• Hőmérséklett ől, szélsebességt ől



• Szilárd éghet ő anyagok égésének jellemz ői:
hőmérséklet hatására bomlanak, g őzeik, gázaik égnek (fa, szén)

• hőmérséklet hatására megolvadnak (bitumen, gyanta, zsír)
• szilárd állapotban egyesül a leveg ő oxigénjével, izzással ég (fémek)
• A szilárd éghet ő anyagok legfontosabb t űzveszélyességi jellemz ője a gyulladási

hőmérséklet .
• Ez képezi a t űzveszélyességi osztályba sorolásuk alapját.
• Gyulladási h őmérséklet
• (gyulladáspont) az a legalacsonyabb h őmérséklet, amelynél a gyújtóforrás eltávolítása

után tovább ég az anyag.
• „C” T űzveszélyes T gyh < 300 °C Kén, fenol, naftalin, difenil
• „D” Mérsékelten t űzveszélyesT gyh > 300 °C Szén, koksz, bitumen

Éghető porok égésére jellemző:
(gabona, fa, cukor, kakaó, alumínium)(gabona, fa, cukor, kakaó, alumínium)

A por nagy fajlagos felülettel rendelkező, kis szemcsenagyságú részecskék összessége.
A porok szemcseméretei széles határok között mozoghatnak.
A porszemcsék kicsiny tömege lehetővé teszi a levegőbe jutott anyag lebegését
hosszabb-rövidebb ideig. Az ilyen kisméretű szilárd részeknek a légtérben való
elkeveredését előidézheti a légáramlat, anyagok megmunkálása, épületrészek
leomlása, tűzoltásnál kötött sugár használata, stb.
A porok esetében az alsó robbanási határnál fennálló koncentrációnak kell nagyobb
jelentőséget tulajdonítani, mert a porok felső robbanási határa olyan magas, hogy a
legtöbb esetben nincs gyakorlati jelentősége, hiszen ilyen magas koncentrációkat alig
lehet elérni.
Így a cukorpor felső robbanási határának koncentrációja: 13500 g/m3, a tőzegporé:
2200 g/m3.





A láng az a tér melyben az éghet ő gázok, g őzök elégése végbemegy.
• Diffúz láng diffúz égésnél
• Turbulens láng kevert égésnél
I. réteg
• - ebben a zónában nincs égés, az éghet ő gáz, gőz itt keveredik a leveg ő oxigénjével
• - itt a legalacsonyabb a h őmérséklet
II. réteg
• - tökéletlen égés folyik, 
• - további éghet ő gázok keletkeznek (CO; H)
• - nagyobb a h őmérséklet

• - a legnagyobb h őmérséklet a II -III zóna határán alakul ki a határon a láng kékes s zínű • - a legnagyobb h őmérséklet a II -III zóna határán alakul ki a határon a láng kékes s zínű 
• Ebben a rétegben már részben oxidálódnak, azaz töké letlenül elégnek a 

bomlástermékként felszabaduló éghet ő gőzök és gázok. Azonban ebben a fázisban még 
csak korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre oxi gén, ezért az égés tökéletlen.

III. réteg
• - tökéletes égés folyik
• - legmagasabb a h őmérséklete
• Tökéletesen elégnek a második rétegben képz ődött bomlás-, illetve égéstermékek
• A láng színe utal az éghet ő anyagra:
• - 50%-nál több szenet tartalmazó éghet ő anyag lángjának színe a világos sárgától a 

sötétvörösig terjed az égési sebességt ől függ ően (fa; éghet ő folyadék)
• - 50%-nál több oxigént tartalmazó anyag lángjának sz ína kék. (CO) Megvilágítva nem 

látható.



Az öngyulladás kialakulásához nincs szükség külső
gyújtóforrásra, hanem a rendszer belsejében végbemenő hőtermelő
folyamat következtében alakul ki.

Legfontosabb feltételei:
• - hőtermelő folyamat a rendszer belsejében
• - hőtermelés sebessége nagyobb a hőleadás sebességénél
Növényi anyagok öngyulladása:
• Megfelelő nedvességtartalom mellett (15-20%) az anyagban a sejtek még

működnek, hőt termelnek. Ez a mikro-organizmusok elszaporodásához
vezet, melyek további hőt termelnek.vezet, melyek további hőt termelnek.

• Ez a hőmérséklet, oxidációra hajlamos anyagok felszabadulásához vezet,
ami öngyulladást eredményez.

• Nagy oxidációs felület esetén, gyors oxidációs folyamat zajlik le. (Lenolaj)
Kőszén öngyulladása:
• A széndarabok felületén az oxigén megkötődik, hőtermelő folyamat indul be.
• A rendszer belsejéből a hőleadás nem tud megfelelően megtörténni, ezért a

szénkupac közepében, a talajtól kb.: 50 cm-re végbe megy az öngyulladás.



A tüzek osztályozásának ismérveit!
• A tűz környezetét ől függ ően lehet:
• – nyílt t űz,
• – zárt tűz.

Az éghet ő anyag jellegét ől (halmazállapotától) függ ően lehet:
• – szilárd anyagok égése,
• – folyékony anyagok égése (éghet ő folyadék),
• – légnem ű anyagok égése (éghet ő gázok),
• – porok égése,
• – különböz ő halmazállapotú anyagok egyidej ű égése.
A szabványosítás is foglalkozik a tüzek osztályozásával. A tüzek osztályozásáról az MSZ EN 2, teljesen

megegyezve az Európai Közösség által (CEN) elfogadott szab ályozással az alábbi négy osztályba
sorolja a különböz ő típusú tüzeket (ezek az éghet ő anyagok fizikai – kémiai jellemz őit vették alapul:

• „A” t űzosztály:  szilárd, általában szerves eredet ű olyan anyagok tüze, amely lángolás és/vagy izzás 
(parázslás) kíséretében ég;

• „B” t űzosztály: folyékony, vagy cseppfolyós (cseppfolyósított) szil árd anyagok tüzei;• „B” t űzosztály: folyékony, vagy cseppfolyós (cseppfolyósított) szil árd anyagok tüzei;
• „C” t űzosztály: gázok tüzei;
• „D” t űzosztály: fémek tüzei.
Ez az osztályozás alkalmazandó a t űzoltás szempontjából alkalmas t űzoltó készülékek kiválasztásakor.
• A tűz fejlődésének szempontjából lehet:
• – terjed ő tüzek,
• – nem terjed ő tüzek.
• A tűz nagyságának szempontjából (a területét és az okoz ott kárt is figyelembe véve) lehet:
• – kis tüzek,
• – közepes tüzek,
• – nagy tüzek.



"A" tűzosztály: szerves természetű, gyúlékony 
szilárdanyagok, melynek égése során láng és parázsképződik
Például: fa, papír, szalma, textíliák, szén

"B" tűzosztály: folyékony vagy folyóssá váló 
anyagok

Például: benzin,benzol, kenőolajok, festékek, 
kátrány, műanyagok
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"C" tűzosztály: gázok tüzei
Például: metán, propán, hidrogén, földgáz, városi 

gáz

"D" tűzosztály: fémek tüzei
Például: aluminum, megnézium, lítium, nátrium, 

kálium, és ezek ötvözetei
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• Zárt tüzeknél feltételezve azt, hogy a nyílászárók épek és csukva
vannak és egy id ő után elfogy a leveg ő utánpótlása és a t űz elaludhat.

• A legtöbb esetben kitörnek az ablakok (550-500 C) vagy az ajt ók
kiégnek, így megoldódik a hideg leveg ő után táplálása .

• A helyiségbe történ ő behatoláskor feltételezni kell, hogy a nyílászárók
csukva vannak és a helyiségben tökéletlen az égés. Az ajtók
takarásában akkor kell azokat kinyitni, hogy elkerüljük a s zúrólángot
(BLACKDRAFT). Behatolásnál meg kell várni míg a tökéletlen égés
termékek belobbannak. T űzoltásnál ill. mentésnél kik kell használni a
hideg leveg őnek az alsó rétegekb ől az égéstérhez áramlását.

• Nyílt tüzeknél a gázcsere ég ő anyagokat (zsarátnokokat) ragad
magával, el ősegítve a tüzek terjedését. Lehajolva, kihasználva a hideg
levegő égéstérhez áramlását jobban meglehet közelíteni a tüzet. A
gázcsere nagysága függ a hideg és meleg leveg ő hőmérséklet
különbségét ől

• A nyílászárók szintkülönbségét ől, a szélt ől. A gázcsere iránya és
nagysága meghatározza a t űz terjedését ezt a beavatkozásnál
figyelembe kell venni.



Tűzoltási módok
1, éghető anyag eltávolításán alapuló oltási mód:
• nem oltóanyagokkal, hanem különböz ő módszerekkel kell megvalósítani
• éghető anyag t űztől való eltávolítása (gázpalack)
• égő anyag t űztől való eltávolítása (gyapotbála)
• éghető anyag t űzhöz jutásának megakadályozása (csapok, tolózárak z árása)
Ezt a tűzoltási módot nem oltóanyaggal, hanem eszközökkel h ajtjuk végre.

2, oxigén elvonáson alapuló oltási módszer:
• helyiségek bezárása, befalazása
• elválasztás, izolálás:
• oltóanyaggal elválasztják az éghet ő anyag gázait, g őzeit az oxigént ől (hab, ABC por) 
• (a tűz jellemz ő mérete, számítási paramétere a t űz felülete /m2/)
• koncentráció felhígítás (inertizálás):• koncentráció felhígítás (inertizálás):
• semleges gázokkal kell felhígítani az égés terét
• (a tűz számítási paramétere a láng, a helyiség térfogata  /m3/)

3, hőmérséklet-csökkentésen alapuló oltási mód:
• éghető anyagok gyulladási h őmérséklet, illetve lobbanáspont alá h űtése vízzel 

(számítási paraméter az éghet ő anyag, illetve a t űz felülete /m2/)
• kémiai reakció fékezése:
• por, halon, vagy halon-helyettesít ő

• Oltóanyagot bejuttatni az égéstérben lév ő szabad gyökök közé, fékezik a kémiai reakciót
• (számítási paraméter a helyiség, a láng térfogata / m3/)
• éghető anyagok védelme a h ősugárzástól:
• (számítási paraméter az éghet ő anyag, illetve a t űz felülete, tartályoknál a felület /m2/)
• - éghető tartályok védelme h űtéssel a tartályok kerület h űtendő



Végezetül lássuk, mi történik, ha  egy helyiségben mégis sikerül 
tüzet csinálnunk…



A TŰZVÉDELEMRŐL ÁLTALÁBAN

A tűz elleni védekezés minden állampolgár
kötelessége. Ennek érdekében mindenkinek
meg kell ismernie és meg kell tartania a
vonatkozó tűzmegelőzési szabályokat, a tűz- és
káresetek jelzésével, továbbá a tűz oltásával éskáresetek jelzésével, továbbá a tűz oltásával és
a műszaki mentéssel kapcsolatos
kötelezettségeket.



2. fejezet:T űzvédelmi igazgatás
-1996. évi XXXI. törvény, t űz elleni
védekezésr ől a műszaki mentésr ől és a
tűzoltóságról, t űzvédelmi oktatás,
vizsgáztatás,
- 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos
Tűzvédelmi Szabályzatról
- Jogszabályok megszegésének    
következményei, törvényi bírság,
- tűzvédelmi hatósági feladatok, egy
konkrét t űzvédelmi szabályzat
bemutatása.



A tűz elleni védekezés a tűzesetek megelőzése, a tűzoltási feladatok ellátása, a
tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása.

• 1996. évi XXXI. tv. tűz elleni védekezésről a műszaki mentésről és a tűzoltóságról.
• A törvény hatálya
• a) a Magyar Köztársaság területén tartózkodó magánszemélyekre;
• b) a Magyar Köztársaság területén levő jogi személyekre, magán- és jogi személyek 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteire, ha ezekre vonatkozóan 
jogszabály vagy nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, ezek hiányában a 
viszonosság irányadó;

• c) a Magyar Köztársaság területén folytatott, a tűzvédelemre kiható valamennyi 
tevékenységre és a tűzoltóság által végzett műszaki mentésre.

• tűzoltóságokra

• tűzmegelőzés: a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének
megakadályozására, illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására
vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó tűzvédelmi jogszabályok,
szabványok, hatósági előírások rendszere és az azok érvényesítésére irányuló
tevékenység;

• tűzvédelmi megfelel őségi tanúsítvány; t űzoltási feladat ; tűzvizsgálat ; műszaki
mentés ; tűzoltó-technikai termék ; tűzvédelmi biztonságossági m űszaki
követelmény



A tűzjelzés
• Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a

tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a
mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának
(körjegyzőségnek).

• A törvény hatálya alá tartozók a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási
eszközüket kötelesek rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járműveikkel
segítséget nyújtani.

• A rendőrség, a mentőszolgálat, a polgármesteri hivatal (körjegyzőség), a hozzá
beérkezett tűzjelzést köteles haladéktalanul továbbítani az állandó készenléti
szolgálatot ellátó tűzoltósághoz.

• A tűzjelzés lehet őségét minden településr ől és az Országos T űzvédelmi
Szabályzatban meghatározott létesítményb ől az elsődleges m űködési körzet,
illetve működési terület szerinti állandó készenléti szolgálatot ellátó hivatásosilletve működési terület szerinti állandó készenléti szolgálatot ellátó hivatásos
önkormányzati, illetve önkéntes t űzoltósághoz biztosítani kell.

A tűzoltás
A tűzoltásban, a műszaki mentésben - ellenszolgáltatás nélkül -
életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható
személyes részvétellel, adatok közlésével kötelesek
közreműködni.

A TŰZMEGELŐZÉSI FELADATOK
• Tűzvédelmi hatósági feladatok



III. Fejezet A MAGÁNSZEMÉLYEK, A JOGI SZEMÉLYEK, VALAMINT A MAGÁN- ÉS JOGI SZEMÉLYEK
JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZ Ő SZERVEZETEINEK TŰZVÉDELEMMEL ÉS MŰSZAKI
MENTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATAI

A magánszemélyeknek meg kell ismerniük és meg kell
tartaniuk, illetőleg meg kell tartatniuk a tulajdonukban,
használatukban levő épületek, lakások, járművek, gépek,
berendezések, eszközök és anyagok használatára és
működtetésére vonatkozó tűzmegelőzési szabályokat.

• A magánszemélyek kötelesek gondoskodni tűzvédelmi
felülvizsgálatáról, és biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés
lehetőségét.

• A magánszemélyeknek meg kell ismerniük a tűzesetek és a• A magánszemélyeknek meg kell ismerniük a tűzesetek és a
műszaki mentést igénylő balesetek, káresetek jelzésével,
továbbá a tűz oltásával és a műszaki mentéssel kapcsolatos
kötelezettségeiket.

• A magánszemélyek kötelesek gondoskodni arról, hogy a
nevelésük, felügyeletük alatt álló személyek a tűzvédelmi
ismereteket megszerezzék, és tevékenységük során ne
okozzanak tüzet vagy közvetlen tűzveszélyt.



A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és
magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkez ő szervezeteinek t űzvédelemmel és
műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai

• a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával,
üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a jogszabályokban
és kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározott tűzvédelmi
követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos
veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

• tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai e szközt állandóan
üzemképes állapotban tartani, id őszaki ellen őrzésükr ől, valamint az oltóvíz és
egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni;

• a tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészítés
érdekében - előzetes egyeztetés alapján - a helyszíni gyakorlatok megtartását
lehetővé tenni és abban közreműködni;lehetővé tenni és abban közreműködni;

• a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltásának,
valamint a műszaki mentésnek jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó
szabványokban meghatározott feltételeit biztosítani;

• biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét.
• Az erdő és a parlag tűz elleni védelme - a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás

feltételeinek biztosítása - a tulajdonos, a kezelő, illetve használó feladata.
• A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a

jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a
munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót
foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt
működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és
kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.



• tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a lét esítmény,
az épület, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér t űzveszélyességi
osztályba sorolásának megváltoztatását

• felelős tervez ő köteles a tervekhez t űzvédelmi fejezetet készíteni,
amely tartalmazza a vonatkozó jogszabályokban, kötelez ően
alkalmazandó szabványokban és hatósági el őírásokban foglalt
követelmények

• Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint a
felsőoktatási intézményekben a tanulmányi követelményekbe építve,
továbbá a szaktanfolyamokon, továbbképzéseken oktatni kell az általánostovábbá a szaktanfolyamokon, továbbképzéseken oktatni kell az általános
és az egyes szakanyagokhoz kapcsolódó tűzvédelmi ismereteket. Az
oktatásról a nevelési-oktatási intézmény és az oktatást végző szerv köteles
gondoskodni.

• tűzvédelmi szakvizsgáztatást az adott foglalkozási , tűzvédelmi
ismereteket , a tevékenységéhez szükséges t űzvédelmi ismeretekkel,
illet őleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik



IV. Fejezet A TŰZVÉDELMI ÉS A MŰSZAKI MENTÉSI TEVÉKENYSÉG, 
VALAMINT A T ŰZOLTÓSÁG IRÁNYÍTÁSA

A katasztrófák elleni védekezésért felel ős miniszter irányító tevékenysége
• 23. § (1) A tűzvédelem és a műszaki mentés, valamint a tűzoltóság tevékenységének központi irányítását -

a 24. §-ban foglaltak kivételével - a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter a központi 
katasztrófavédelmi szerv vezet ője útján gyakorolja.

• (2) A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter (1) bekezdésben meghatározott irányító jogköre - a 
bányák föld alatti részei és a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével - a tűzvédelmet és a műszaki 
mentést ellátó és az abban közreműködő valamennyi szervre, minden tűzvédelmi és műszaki mentési ügyre 
és tevékenységre kiterjed.

• (3) A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter jogköre a Magyar Honvédség létesítményei 
tekintetében nem terjed ki a 24. § d) pontjában meghatározott rendelkezésre.

• 24. § A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
• a) előkészíti a tűzvédelemre, a műszaki mentésre és a tűzoltóságra vonatkozó magasabb szintű jogszabályok, közjogi 

szervezetszabályozó eszközök, valamint a nemzetközi szerződések tervezeteit, illetőleg a hatáskörébe tartozó rendeletalkotás szervezetszabályozó eszközök, valamint a nemzetközi szerződések tervezeteit, illetőleg a hatáskörébe tartozó rendeletalkotás 
és normatív utasítás kiadása útján, az érdekelt miniszterekkel egyetértésben szabályozza a tűzvédelmet és a műszaki mentést, 
valamint a tűzoltóság tevékenységét;

• b) egyetértési jogot gyakorol a más miniszter által tervezett - a tűzvédelmet, a műszaki mentést és a tűzoltóságot érintő -
szabályozásokkal kapcsolatban;

• c) kezdeményezi a központi katasztrófavédelmi szerv vezetőjének javaslatára a települési önkormányzat képviselő-testületénél 
a hivatásos önkormányzati tűzoltóság létrehozását és megszüntetését, és gyakorolja az ezekkel összefüggő egyetértési jogot;

• d) meghatározza a tűzoltási, műszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tűzvédelmi technika tervezése, fejlesztése, 
rendszeresítése, ellenőrzése, felülvizsgálata és javítása követelményeit;

• e) meghatározza a tűzoltóság tagjaira vonatkozó szakmai képesítési követelményeket, a képzés rendszerét és elveit;
• f) gyakorolja a hivatásos állami és önkormányzati tűzoltóságok, valamint a tűzoltó szakiskolák hivatásos állományú tagjainak 

szolgálati viszonyával kapcsolatban, illetőleg társadalombiztosítási ellátásáról szóló jogszabályok alkalmazása során az illetékes 
minisztert megillető jogokat;

• g)
• h) meghatározza a tűzoltóság szakmai információs és adatszolgáltatási rendszerét.



A központi katasztrófavédelmi szerv vezet őjének irányító tevékenysége

• 24/A. § A központi katasztrófavédelmi szerv vezetője
• a) közvetlen utasítást adhat a tűzoltóság egységeinek a tűz oltási és műszaki mentési feladatokban történő 

részvételre, az ezzel kapcsolatos felkészítésre, jelentéstételre, működési területük elhagyására, továbbá 
rendkívüli készenléti szolgálatuk elrendelésére,

• b) kezdeményezi a tűzoltóságok Szerelési Szabályzata, a rendkívüli állapotban alkalmazandó Tűzoltási és 
Műszaki Mentési Szabályzat és a tűzoltó sport versenyszabályzat kiadását,

• c) koordinálja a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok költségvetés tervezésével kapcsolatos 
feladatait.

• Az országos parancsnok tevékenysége

• A megyei t űzoltóparancsnok tevékenysége



• A helyi önkormányzatok t űzoltósággal kapcsolatos tevékenysége

28. §77 (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete
• a) hozzájárulhat a hivatásos tűzoltóság, valamint hozzájárul – amennyiben területén működik –

az önkormányzati tűzoltóság és az önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához,
• b) önkormányzati tűzoltóság, önkéntes tűzoltó egyesület alapításában vehet részt,
• c) gondoskodik az önkormányzati tűzoltóság fenntartásáról, működtetéséről és fejlesztéséről,
• d) közreműködik a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában közreműködő önkéntes 

tűzoltó egyesület fenntartásában, működtetésében és fejlesztésében,
• e) hozzájárulhat más tűzoltóság létesítéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez.
• (2) Az önkormányzati tűzoltósággal rendelkező települési önkormányzat képviselő-testülete
• a) elrendelheti az irányítása alá tartozó tűzoltóság rendkívüli készenléti szolgálatát,
• b) beszámoltatja az önkormányzati tűzoltóparancsnokot.• b) beszámoltatja az önkormányzati tűzoltóparancsnokot.
• (3) Az önkormányzati tűzoltósággal rendelkező települési önkormányzat képviselő-testülete a 

katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter tájékoztatása mellett megszüntetheti az 
önkormányzati tűzoltóságot. A minisztert a döntésről legalább fél évvel a megszüntetés 
tervezett időpontja előtt kell értesíteni.

29. § (1) A településen az oltóvíznyerési lehetőségek biztosítása az önkormányzat feladata.
• (2) Az e törvény 1. §-a (1) bekezdésének b) pontjában felsoroltak az általuk működtetett 

létesítmények oltóvíz ellátásáról saját maguk kötelesek gondoskodni.
• (3) Az önkormányzatok részt vesznek a lakosság tűzvédelmi felvilágosításában, a tűzvédelmi 

propagandában.



V. Fejezet A TŰZOLTÓSÁG

�A hivatásos tűzoltóság

�Az önkéntes tűzoltó egyesület

�Az önkormányzati tűzoltóság�Az önkormányzati tűzoltóság

�A létesítményi t űzoltóság



A hivatásos t űzoltóság

• 30. §79 (1) A hivatásos tűzoltóság a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi
szerve.

• (2) Hivatásos tűzoltóságot a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve
vezetőjének javaslatára a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
alapíthat.

• 31. §81 A hivatásos tűzoltóság
• a) tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet végez, és közreműködik közvetlen

tűz- és robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések végrehajtásában, ennek
érdekében állandó készenléti jellegű szolgálatot tart,

• b) a Kormány által rendeletben meghatározott tűzvédelmi hatósági feladatokat lát
el,el,

• c) székhelyén az önkormányzat kérésére közreműködik egyes, speciális
felkészültséget vagy eszközöket igénylő a középületek biztonságos üzemeltetését
szolgáló feladatok ellátásában,

• d) ellenőrzi az önkormányzati tűzoltóság, a létesítményi tűzoltóság és a tűzoltási és
műszaki mentési feladatokat ellátó önkéntes tűzoltó egyesület tevékenységét.

• 32. § (1) A hivatásos tűzoltóság és a tűzoltó szakiskolák hivatásos szolgálati
viszonyban álló tagjai a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartoznak.

• (2) A hivatásos tűzoltóság és a tűzoltó szakiskolák polgári állományú tagjai
köztisztviselők vagy közalkalmazottak.



Az önkéntes t űzoltó egyesület
• 33. §83 (1)84 Az önkéntes tűzoltó egyesület a településen a tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási 

és műszaki mentési feladatok ellátásában közreműködő egyesület, amely alapszabályában ezt 
tevékenysége céljaként rögzítette.

• (2) Az önkéntes tűzoltó egyesület tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési tevékenységben 
való közreműködésére (a továbbiakban: szaktevékenység) e törvényt kell alkalmazni.

• (3) Az önkéntes tűzoltó egyesület szaktevékenysége során a tűzmegelőzés körében 
tájékoztathatja a lakosságot az időszerű tűzvédelmi feladatokról, a lakosság részére 
tűzvédelemmel kapcsolatos más információs tevékenységet végezhet.

• (4) Az önkéntes tűzoltó egyesület szaktevékenysége során a tűzoltási és műszaki mentési 
tevékenység körében

• a) az általa észlelt segélykérést továbbítja a hivatásos tűzoltósághoz vagy az önkormányzati 
tűzoltósághoz,tűzoltósághoz,

• b) a hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság helyszínre érkezéséig minden tőle 
elvárhatót megtesz a tűz továbbterjedésének megakadályozására, a tűz oltására, a sérült vagy 
egyébként veszélyben lévő személyek részére történő segítségnyújtásra, a balesetek 
megelőzésére,

• c) az eseményt észlelőket a helyszínen maradásra, a helyszínen tartózkodókat az általános 
segítségnyújtási kötelezettség körében a segítségnyújtásban való közreműködésre kérheti fel,

• d) a hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság helyszínre érkezését követően a tűz 
oltásában, illetve a műszaki mentésben a tűzoltásvezető intézkedésének megfelelően működik 
közre.

• (5) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve és a hivatásos tűzoltóság ellenőrzi az 
önkéntes tűzoltó egyesület szakmai tevékenységét. Ha az ellenőrzés során hiányosságot 
tapasztal, az önkéntes tűzoltó egyesületet a hiányosságok pótlására hívja fel.



Az önkormányzati t űzoltóság

• 34. §93 (1) Az önkormányzati tűzoltóság a települési önkormányzat vagy az
önkormányzati társulás és az önkéntes tűzoltó egyesület által közösen vagy a
települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás által önállóan alapított
köztestület, amely a települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás
közigazgatási területén, a hivatásos tűzoltósággal kötött együttműködési
megállapodás alapján és annak szakmai iránymutatása alapján tűzoltási és
műszaki mentési célokra folyamatosan igénybe vehető készenléti szolgálatot lát el
és közreműködik közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a biztonsági
intézkedések végrehajtásában. Az önkormányzati tűzoltóság kérheti
közhasznúsági nyilvántartásba vételét.közhasznúsági nyilvántartásba vételét.

• (2) Az önkormányzati tűzoltóság parancsnokát a hivatásos katasztrófavédelmi
szerv területi szerve vezetője egyetértésével a köztestület nevezi ki.

• (3) Az önkormányzati tűzoltóság székhelye szerinti települési önkormányzat
részére a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve költségvetéséből
erre a célra biztosított költségkeret mértékéig az általuk végzett feladattal arányos
költségfedezetet biztosítja.94



A létesítményi t űzoltóság

• 35. § (1)95 A létesítményi tűzoltóság a gazdálkodó szervezet tevékenységével
összefüggő tűzoltási és más műszaki mentési feladatok elsődleges ellátására
létrehozott és fenntartott szervezet. A létesítményi tűzoltóságot több gazdálkodó
szervezet közösen is létrehozhatja és fenntarthatja.

• (2)96 A létesítményi tűzoltóság a fenntartó szervezetén belül, annak szervezeti
egységeként, gazdasági társaságként vagy kooperációs társaságként, illetve más
nonprofit gazdasági társaságként is működhet.

• (3) A létesítményi tűzoltóság vezetőjét (parancsnokát) a munkáltató nevezi ki és
menti fel.menti fel.

• (4) Jogszabály a gazdálkodó szervezetet vagy más jogi személyt létesítményi
tűzoltóság működtetésére kötelezhet.

• (5) A fenntartó szervezetén belüli létesítményi tűzoltóság főfoglalkozású, továbbá
alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltókból is állhat. Készenléti
szolgálatot a fenntartó által meghatározottak szerint lát el.



30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a t űzvédelmi 
szabályzat készítésér ől

• tevékenység megkezdése előtt el kell készíteni.
• a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
• a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a

finanszírozására vonatkozó szabályokat;
• a létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek, szabadterek,

veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolását és az azokra vonatkozó eseti
tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;

• a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
• az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek

meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását;
• a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi• a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi

képesítési követelményeket;
• a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;
• A létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait a

létesítményi
• a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget

tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli,
helyiségcsoport (építményrész) esetében a - kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű
módon igazolt - megengedett maximális befogadóképességet;

• j) az i) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő
helyiséghasználat módját és felelősét.



A Szabályzat mellékleteként T űzriadó Tervet 
kell készíteni:

• az "A"-"C" tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekre;
a művelődési, oktatási, egészségügyi és szociális
létesítményekre;

• azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül
több, mint 300 fő tartózkodhat;

• kereskedelmi szálláshelyre;• kereskedelmi szálláshelyre;

• az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés
szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy
tartózkodhat



A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell:
• a tűzjelzés módját;
• a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény

elhagyásának módját;
• a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés

kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása,
áramtalanítás stb.);

• a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);
• a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi

szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a
vízszerzési helyek, a kiürítési útvonalak és a 3. § i) pont szerinti esetekben a
helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével.

• A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az
érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell.

• A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

• Az (1) bekezdés b)-e) pontjában felsoroltak közösségi terein, továbbá
szálláshelyeken a szobákban is el kell helyezni az épület elhagyásának
lehetőségét (menekülési útvonal) tartalmazó alaprajzot és annak szöveges
leírását vagy olyan kivonatát, amely az adott helyiség, épület biztonságos
elhagyásának irányáról, módjáról tájékoztatást ad. A tájékoztatást a
külföldiek elhelyezésére is szolgáló kereskedelmi szálláshelyeken angol és
német nyelven is kötelező elhelyezni.



Debreceni Egyetem
OEC Egészségügyi Kar

TŰZRIADÓ TERVETŰZRIADÓ TERVE
gyakorlati bemutatása

- Tűzriadó Terv helyszínrajz bemutatás
- Tűzveszélyességi osztályba sorolás

- Egészségügyi Intézményben a felelősök és tennivalók 
meghatározása katasztrófa esetén /bombariadó, tűz stb./meghatározása katasztrófa esetén /bombariadó, tűz stb./



28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos T űzvédelmi 
Szabályzatról





















Dohányzás
• 13. § (1) Égő dohányneműt, gyufát és egyéb

gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni,
ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

• (2) Dohányozni nem szabad az „A”-„C”
tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi
övezetben, szabadtéren, helyiségben, továbbá ott,
ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. A dohányzási
tilalmat a vonatkozó műszaki követelmények általtilalmat a vonatkozó műszaki követelmények által
meghatározott táblával, illetőleg piktogrammal kell
jelölni.

• (3) Az „A” és „B” t űzveszélyességi osztályba
tartozó helyiségbe, építménybe, szabadtérbe
gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az
alkalomszer ű tűzveszélyes tevékenységre
jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján
szabad .



• Szállítás és vontatás
• Raktározás és tárolás
Egy helyiségben az „A” és „B” t űzveszélyességi osztályba tartozó

különböz ő halmazállapotú anyagok vagy a „C” és „D”
tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együtt - amen nyiben
vonatkozó m űszaki követelmények ett ől eltér ően nem rendelkezik -
nem tárolhatók.

- Tűzoltási út, terület és egyéb utak
- Kémény, füstcsatorna és füstelvezetés
- Tüzelő-, fűtőberendezések
- Szellőztetés
- Hő- és füstelvezetés
- Csatornahálózat
- Gépi berendezés
- Villamos berendezés

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevéken ység
befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül
helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani .



- Tűzjelző és oltóberendezés, t űzoltó készülék, felszerelés
• A tűzoltósági kulcsszéf állandó üzemképes állapotban tartása, valamint a felülvizsgálat és 

karbantartás elvégzése,
• elvégeztetése az üzemeltető kötelessége.
• (1) A nyilvános távbeszélő készülékek mellett, továbbá a távbeszélő alközpontokban – ennek 

hiányában a létesítmények fővonalú távbeszélő készülékei mellett – a tűzoltóság hívószámát jól 
láthatóan fel kell tüntetni.

• (2) A tűzjelző készüléket, beépített tűzjelző, valamint tűzoltó berendezést állandóan üzemképes 
állapotban kell tartani,

• annak meghibásodását a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságnak be kell 
jelenteni.



A létesítményben a (2) bekezdésben foglalt kivételektől eltekintve legalább egy darab, az ott
keletkezhető tűz oltására alkalmas – a vonatkozó műszaki követelménynek megfelelő – tűzoltó
készüléket kell elhelyezni. Az újonnan létesült építményekben, építményrészekben, a
megváltozott rendeltetésű helyiségekben, helyiségcsoportokban, építményekben, valamint a
szabadtereken a vonatkozóműszaki követelmények szerint gyártott tűzoltó készüléket kell
készenlétben tartani
a) az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben és veszélyességi 
övezetekben mindenmegkezdett 50 m2 alapterület után,
b) az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, tűzszakaszok és szabadterek 
a) pont hatálya alá nem eső részein – attól függően, hogy azok milyen tűzveszélyességi 
osztályúak – a c)–e) pontban foglaltak figyelembevételével,
c) a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, tűzszakaszok és szabadterek a) pont 
hatálya alá nem eső részein az – „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, 
valamint veszélyességi övezet területével csökkentett – alapterület minden megkezdett 200 m2-valamint veszélyességi övezet területével csökkentett – alapterület minden megkezdett 200 m2-
e után, de legalább szintenként,
d) a „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, tűzszakaszok és szabadterek a) pont 
hatálya alá nem eső részein az – „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, 
valamint veszélyességi övezet területével csökkentett – alapterület minden megkezdett 600 m2-
e után, de legalább szintenként,
e) az „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, tűzszakaszok és szabadterek a) pont 
hatálya alá nem eső részein szükség szerint történjen.



• Lakó- és szállásépületek
• Közösségi létesítmények, kiállítás, vásár
• Szabadtéri rendezvények
• Járművek• Járművek
• Aratás



1999. évi XLII. Törvény a nemdohányzók védelmér ől és a dohánytermékek 
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

A dohánytermékek fogyasztásának alapvet ő szabályai
2. § (1) A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével - a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - nem szabad 

dohányozni
a) közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben,
b) közösségi közlekedési eszközön,
c) munkahelyen,
d) közterületnek minősülő

da) a gyalogosforgalom számára nyitva álló aluljárókban és egyéb, zárt légterű közforgalmú közlekedő
összekötő terekben, valamint közterületi játszótereken, továbbá a játszóterek külső határvonalától
számított 5 méteres távolságon belül,
db) a közforgalmú vasúti szolgáltatás nyújtására szolgáló vasúti üzemi létesítmények és a vasúti pálya
tartozékainak személyforgalom számára megnyitott területein, közösségi közlekedési eszköztartozékainak személyforgalom számára megnyitott területein, közösségi közlekedési eszköz
igénybevételének céljából létesített, illetve erre kijelölt megállóban, várakozó helyen, illetőleg helyiségben,
valamint nyílt légterű megálló, várakozó hely esetén annak külső határvonalától számított 5 méteres
távolságon belül, azzal, hogy ha a dohányzási korlátozás alá tartozó terület külső határvonala nem
állapítható meg egyértelműen, akkor a dohányzás a megállót vagy várakozó helyet kijelölő táblától vagy
más jelzéstől számított 5 méteres sugarú körnek megfelelő körzetben tilos.



(2) Az (5) bekezdésben foglalt eltéréssel nem jelölhető ki dohányzóhely
a) közforgalmú intézmények zárt légterű helyiségeiben,
b) munkahelyek zárt légterű helyiségeiben,
c) helyi közforgalomban közlekedő közösségi közlekedési eszközön, helyiérdekű vasúton, menetrend alapján 

belföldi helyközi közforgalomban közlekedő autóbuszon, valamint menetrend szerint közlekedő 
személyszállító vonaton.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően dohányzóhely kijelölése nélkül is lehet dohányozni
a) a dohánytermék kereskedelmi bemutatója céljából létrejött rendezvényen,
b) szállásszolgáltatást nyújtó intézmények kifejezetten dohányzóként kiadott és ekként megjelölt, zárt légterű 

szobáiban, feltéve, hogy a dohányzást az e törvényben foglalt más rendelkezés vagy tűzvédelmi előírás 
egyébként nem tiltja.

(4) A (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakon túlmenően nyílt légtérben sem jelölhető ki dohányzóhely
a) közoktatási intézményben,
b) gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben,b) gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben,
c) az (5) bekezdésben foglalt kivétellel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: 

Eütv.) 3. § f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatónál, ideértve a többcélú intézményt is, ha abban 
egészségügyi szolgáltatást is nyújtanak.

(5) A (7) és (8) bekezdésben foglaltak szerint zárt légterű dohányzóhely is kijelölhető
a) a 9. §-ban foglalt esetekben,
b) büntetés-végrehajtási intézményekben a fogvatartottak - köztük a kóros elmeállapotúak - számára,
c) az Eütv. 188. § a) pontja szerinti pszichiátriai intézetben a pszichiátriai betegek számára.
(6) A kijelölt dohányzóhelyek e törvényben előírt rendelkezéseknek való megfelelőségét az egészségügyi 

államigazgatási szerv, tűzvédelmi szempontoknak való megfelelőségét a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi.
(7) A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket, valamint 

közterületeket felirat vagy más egyértelmű jelzés alkalmazásával - tűzvédelmi szempontú tilalom esetén 
szabványos tiltó táblával, illetve piktogrammal - szembetűnő módon meg kell jelölni.



• (8) Ha e törvény alapján zárt légterű dohányzóhely kerül kijelölésre, a dohányzóhely nemdohányzó
helyiséggel azonos helyiségben nem jelölhető ki. Zárt légterű dohányzóhely esetén a megfelelő légcsere
feltételeit nyílászáró szerkezetekkel vagy egyéb műszaki berendezés felszerelésével biztosítani kell úgy,
hogy dohányfüst a nemdohányzó helyiségekbe ne juthasson be. E bekezdés alkalmazásában a légcsere
abban az esetben megfelelő, ha a helyiségben legalább

• a) a friss levegő befúvását, illetve az elhasznált levegő elszívását biztosító mechanikus szellőztető
berendezés működik, és

• b) a dohányzóhelyek kijelölése, valamint a helyiség légöblítése olyan módon került kialakításra, hogy a
dohányfüst a keletkezése helyétől közvetlenül az elszívócsatornába áramlik anélkül, hogy a
nemdohányzó helyek az áramlás irányába esnének.

• 2/A. § A helyi önkormányzat rendeletben a 2. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakon túl közterületet
nemdohányzó közterületnek nyilváníthat. Az önkormányzat rendeletében a dohányzási korlátozás
hatókörét olyan módon kell részletesen szabályozni, hogy az e törvényben foglalt, dohányzóhely-
kijelölési kötelezettségüknek a kötelezettek eleget tehessenek. A nemdohányzó közterület kijelölésére a
2. § (7) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. A közterületet érintő dohányzási korlátozások2. § (7) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. A közterületet érintő dohányzási korlátozások
betartását a 7. §-ban foglaltakon túl - az önkormányzati rendeletben foglaltakra figyelemmel - a
közterület-felügyelet is ellenőrizheti, és a dohányzási korlátozás tetten ért megszegőjét a 7. § (5)
bekezdése szerinti helyszíni bírsággal sújthatja. Az így befolyt bírság az önkormányzat bevétele.

• 3. § (1) A közforgalmú intézmény feladatkörében eljáró, valamint a közösségi közlekedési eszköz
működtetésében hivatásszerűen közreműködő személy (a továbbiakban együtt: rendelkezésre jogosult)
a dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértőt a jogsértés haladéktalan befejezésére köteles felhívni. A
felhívás eredménytelensége esetén a rendelkezésre jogosult az érintett személyt felszólítja, hogy a
közforgalmú intézményt, illetve a közösségi közlekedési eszközt hagyja el, illetőleg kezdeményezi a 7. §
(1)-(2), illetve (13) bekezdései szerinti eljárás lefolytatását.

• (2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy felhívására - az eljáró intézkedési jogosultságának
igazolását követően - az érintett személy személyazonosságát hitelt érdemlő módon köteles igazolni.



• 4. § (1) A 2. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott esetekben - a (6) bekezdésben, valamint a
2. § (3)-(5) bekezdésében foglalt kivétellel - dohányzásra az e törvényben foglaltaknak, valamint a
tűzvédelmi szabályoknak megfelelő, nem zárt légterű helyet kell kijelölni és fenntartani, a 2. § (7)
bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazásával. Dohányzóhely a közforgalmú intézmény bejáratától
számított 5 méteres távolságon belül nem jelölhető ki, kivéve a szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást
nyújtó közforgalmú intézmények esetében. A szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú
intézmények esetében a dohányzóhelyet a bejárattól számított 5 méteres távolságon belül abban az
esetben lehet kijelölni, ha az intézmény területén a nyílt légterű dohányzóhely kijelölésének feltételei a
bejárattól számított 5 méteres távolságon kívül nem állnak fenn.

• (2)
• (3) A 2. § (2) bekezdés c) pontjában nem szereplő közforgalmú, valamint a magánforgalomban közlekedő 

közösségi közlekedési eszközökön a dohányzóhely kijelöléséről az üzembentartó dönt. A kijelölés 
tűzvédelmi szabályokat vagy közlekedésbiztonsági érdeket nem sérthet.

• (4)-(5)
• (6) Szórakoztató, vendéglátó-ipari szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmény üzemeltetője az intézményt• (6) Szórakoztató, vendéglátó-ipari szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmény üzemeltetője az intézményt

nemdohányzó intézménnyé nyilváníthatja. Ebben az esetben az intézményben dohányzóhelyet nem zárt
térben sem kell kijelölni. A nemdohányzó intézménnyé minősítés tényét jól látható és egyértelmű felirat
vagy jelzés alkalmazásával az intézménynek a közforgalom számára nyitvaálló bejáratánál, valamint a
vendégforgalom által igénybe vett valamennyi helyiségében fel kell tüntetni.



• 8) A 2. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti esetben az (1) bekezdés megfelelően
alkalmazandó azzal, hogy helyiségen kívüli dohányzóhely nem zárt légtérben is csak úgy
jelölhető ki, ha a dohányzóhely az egészségügyi szolgáltatást igénybevevők szokásos
vagy szükségszerű útvonalától megfelelően elkülönül.

• (9) Az (1)-(8) bekezdésben, valamint a 4/A. §-ban meghatározott feltételek biztosításáról a
közforgalmú intézmény belső szabályzatában meghatározott személy, ennek hiányában az
intézmény vezetője, üzemeltetője, a rendezvény szervezője, a közösségi közlekedési
eszköz üzembentartója, a közoktatási intézmény vezetője, illetőleg a munkáltató
gondoskodik.

• 4/A. § (1) A munkáltató a munkahelyet - külön telephely esetén telephelyenként - a (2)-(3)
bekezdésben foglaltak szerint nemdohányzó munkahellyé nyilváníthatja. Ebben az
esetben a munkáltató kizárólagos rendelkezése alatt álló létesítményekben, illetve
helyiségekben dohányzóhelyet kijelölni nem lehet. A nemdohányzó munkahellyé minősítéshelyiségekben dohányzóhelyet kijelölni nem lehet. A nemdohányzó munkahellyé minősítés
tényét jól látható és egyértelmű felirat vagy jelzés alkalmazásával, a munkahelynek a
személyforgalom számára nyitva álló valamennyi bejáratánál, valamint a nem kizárólag a
munkavállalók által igénybe vett valamennyi helyiségben vagy az ezekhez vezető
közlekedőfolyosókon - valamennyi igénybevevő által jól látható módon - fel kell tüntetni.



• (2) Az (1) bekezdés szerinti, nemdohányzó munkahellyé nyilvánításról szóld döntés
• a) kollektív szerződéssel rendelkező munkáltatónál a kollektív szerződésben,
• b) az a) pont hatálya alá nem tartozó munkáltatónál a munkavállalók kezdeményezésére vagy ezek

egyetértésével
• hozható meg.
• (3) A munkavállalók részéről a (2) bekezdés b) pontja szerinti kezdeményezésre jogosult a kollektív

szerződés megkötésére jogosult szakszervezet, ennek hiányában a munkáltatónál - telephelyen történő
munkavégzés esetén az adott telephelyen - a megállapodás megkötésekor foglalkoztatott munkavállalók
legalább 50%-a. A munkáltató kezdeményezése esetén a munkavállalói egyetértésre a kezdeményezési
jog szabályai irányadóak. A munkavállalók kezdeményezését a munkáltató köteles figyelembe venni.
Ebben az esetben a munkahelyet, illetve telephelyet 30 napon belül nemdohányzóvá kell nyilvánítani.

• (4) Azon munkahelyek esetében, ahol dohányzóhely kijelölése a 2. § (2) és (4) bekezdése alapján tilos,
illetve ahol dohányzóhely kijelölése a 2. § (3) bekezdése alapján nem kötelező, az (1)-(3) bekezdés nem
alkalmazható. Az (1) bekezdés szerint nemdohányzóvá nyilvánított munkahelyen a (2)-(3) bekezdésalkalmazható. Az (1) bekezdés szerint nemdohányzóvá nyilvánított munkahelyen a (2)-(3) bekezdés
szerinti szabályok megfelelő alkalmazásával lehet dohányzóhely kijelölését kezdeményezni.



A dohánytermékek forgalomba hozatalának egyes korlát ai
5. § (1) Dohánytermék nem árusítható közoktatási inté zményben, személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézményben, gyermekjó léti, gyermekvédelmi 
intézményben, valamint egészségügyi intézményben.

A dohánytermékek fogyasztására, illet őleg forgalmazására vonatkozó tilalmak, valamint 
kötelezettségek megszegése

• 7. § (1) A 2-4/A. §-ban, a 9. §-ban foglalt, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.
törvény 38. §-a szerinti rendelkezések betartását az egészségügyi államigazgatási szerv
ellenőrzi, és azok megsértése esetén - a jogsértő természetes vagy jogi személlyel, illetve
jogi személyiség nélküli szervezettel szemben - egészségvédelmi bírságot szab ki. Az
egészségügyi államigazgatási szerv eltekinthet a bírság kiszabásától a 4. § (9)
bekezdésében meghatározott személlyel szemben, ha a rendelkezésre jogosult abekezdésében meghatározott személlyel szemben, ha a rendelkezésre jogosult a
dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértővel szemben a 3. § (1) bekezdésében
meghatározott kötelezettségének bizonyíthatóan eleget tett.

• (2) Egészségvédelmi bírság megfizetésére köteles a 4. § (9) bekezdésében megjelölt
személy is, aki a dohányzásra vonatkozó, e törvényben foglalt tilalmak, korlátozások
betartását feladatkörében nem érvényesíti.



Egészségvédelmi bírság

• (3) Egészségvédelmi bírság csak azon természetes személy ellen szabható ki, aki a cselekmény
elkövetésekor 14. életévét betöltötte, és saját jövedelemmel rendelkezik.

• (4) Az egészségvédelmi bírság összege
• a) a dohányzással összefüggő tilalmak, korlátozások megsértése esetén legalább 20 000, legfeljebb 50

000 Ft;
• b) a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó kötelezettség nem vagy nem megfelelő teljesítése, valamint

a dohányzást érintő tilalmak, korlátozások megtartására vonatkozó ellenőrzési kötelezettség
elmulasztása esetén

• ba) legalább 100 000 Ft, legfeljebb 250 000 Ft az ezen kötelezettségek betartásáért felelős személy
tekintetében, illetve

• bb) legalább 1 000 000, legfeljebb 2 500 000 Ft az intézmény, szervezet, üzemeltető vagy gazdasági
társaság tekintetében.társaság tekintetében.

• (5) A kiszabott egészségvédelmi bírság összegét úgy kell meghatározni, hogy az igazodjék a
cselekmény súlyához és az elkövető személyi körülményeihez. Az eljáró hatóság a (4) bekezdés a)
pontja szerinti esetben - az ott meghatározott összeghatártól eltérően - a törvénysértőt 30 000 Ft-ig
terjedő helyszínen kiszabott egészségvédelmi bírsággal sújthatja. A helyszínen kiszabott bírság 30
napon belül történő meg nem fizetése esetén a (4) bekezdést kell alkalmazni.



Dohányzó helyek engedélyeztetése
• 9. § (1) A kereskedelemről szóló törvény szerint szálláshelynek minősülő, jogszabály alapján

szállodaként üzemeltetett közforgalmú intézményben a Módosító Tv. hatálybalépésekor már
működtetett és a (3) és (4) bekezdés szerint engedélyezett zárt légterű dohányzóhely - szivarszobaként
- tovább működtethető. A tovább működtetést az egészségügyi államigazgatási szerv engedélyezi.

• (2) Az (1) bekezdés szerinti szivarszobában 2012. január 1-jétől más szolgáltatás nem nyújtható,
különösen étel vagy ital nem szolgálható fel, a szolgáltatást igénybevevő dohányzó vendégek ott
tartózkodásának tartama alatt a munkavállaló a szivarszobában tartózkodását szükségessé tevő
munkaköri feladat ellátására nem kötelezhető.

• (3) Az (1) bekezdés szerinti szálloda üzemeltetője, ha a szivarszobáját 2011. december 31-ét követően
tovább kívánja működtetni, a Módosító Tv. hatálybalépését követő 60 napon belül kérheti ennek
engedélyezését.

• (4) Az egészségügyi államigazgatási szerv helyszíni szemlét is magában foglaló hatósági eljárás• (4) Az egészségügyi államigazgatási szerv helyszíni szemlét is magában foglaló hatósági eljárás
keretében köteles megvizsgálni, hogy a bejelentett szivarszoba az (5) és (6) bekezdésben fogalt
feltételeknek megfelel-e. Ha a bejelentett szivarszoba e feltételeknek

• a) nem felel meg, az egészségügyi államigazgatási szerv a szivarszoba dohányzóhelyként történő
kijelölését 2012. január 1-jével megtiltja,

• b) megfelel, az egészségügyi államigazgatási szerv a szivarszoba tovább működtetését engedélyezi.
• (5)-(6)
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