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VÁLTOZÁS A TŰZVÉDELMI BÍRSÁGNÁL    

 

Módosult a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 

XXXI. törvény. A január 1-jén hatályba lépett változás szerint a honvédelemért felelős 

miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó eljárások kivételével közigazgatási szankcióként 

figyelmeztetés nem alkalmazható az alábbi közigazgatási szabályszegések miatt indult 

közigazgatási hatósági eljárásokban: 

• tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet vagy robbanást idézett elő, 

• tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt 

idéztek elő, 

• kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárvatartása a nyílászáró vészeseti 

nyithatóságának biztosítása nélkül, 

• épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben 

szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés 

felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak, kiürítésre 

szolgáló nyílászáró nyílásának a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén 

túli leszűkítése, 

• szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel vagy oltóvíz-

felhasználás akadályozása, 

• a tűzoltóság beavatkozásának akadályozása, 

• tűzoltó készülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek 

kivételével), 

• jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben 

tartásának elmulasztása, 

• ha az üzemeltető – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva – megfelelő 

szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy 

szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik a tűzvédelemről ott, ahol ezt 

jogszabály előírja. 

 

 

 LÉTÉSZ Hírlevél/8. szám 2021. február 01. 

https://www.langlovagok.hu/2872/1996-evi-xxxi-torveny/
https://www.langlovagok.hu/2872/1996-evi-xxxi-torveny/
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Ezzel törvényi szintre emelték azt, amit a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó 

szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és 

balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet is meghatároz, miszerint mely 

szabálytalanságoknál kötelező a tűzvédelmi bírság kiszabása. 

A 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklete is módosult január 1-jén. Ebben 

nevesítenek tűzvédelmi szabálytalanságokat, és hozzá tartozóan a tűzvédelmi bírság 

legkisebb és legnagyobb mértékét. 

 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 

 

 

 

                          

 

                          Vass Ferenc 

                             Elnök s.k. 

 

https://www.langlovagok.hu/3048/259-2011-xii-7-korm-rendelet/
https://www.langlovagok.hu/dat/letoltes/2021/MK_20_298.pdf
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140121.418308

