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1



2011. évi CXXVIII. törvény
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról

Hatályos:   2012.01.01.‐től.
II. FEJEZET

A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉS IRÁNYÍTÁSA

5. § A Kormány a katasztrófavédelem megszervezése és irányítása körében:

d) létrehozza az országos katasztrófavédelmi információs rendszert,
e) kihirdetésre előkészíti a veszélyhelyzet idején bevezetésre kerülő
rendeletek tervezeteit, és megküldi azokat a végrehajtásért felelős 
személyeknek és szervezeteknek,
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A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉSÉRT FELELŐS MINISZTER IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ, 
A KATASZTRÓFAVÉDELEM VÉGREHAJTÁSÁT VÉGZŐ SZERVEK ÉS 

FELADATAIK

Hivatásos katasztrófavédelmi szervek

22. § (1) A katasztrófavédelem megvalósításában részt vevő hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv:
a) az országos illetékességgel működő központi szerv,
b) a megyei, fővárosi illetékességgel működő területi szervek,
c) helyi szervek a katasztrófavédelmi kirendeltségek és a hivatásos 
tűzoltóságok
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Tűzvédelmi hatósági tevékenység

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi 
bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet‐ és 

balesetbiztosításáról
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1. Első fokú tűzvédelmi hatóságként eljáró hatóságok

1. § (1) A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként – a (2) és (3) 
bekezdésben, az 5. §‐ban és más kormányrendeletben meghatározott
kivételekkel – a katasztrkatasztróófavfavéédelmi kirendeltsdelmi kirendeltsééget jelget jelööli li ki, amely

a) az épületek, építmények tűzvédelmi használati előírásai, valamint stb..
b) a beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és stb..
c) a létesítmény, az építmény, a stb
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(2) A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivata hivatáásos sos 
katasztrkatasztróófavfavéédelmi szervdelmi szerv területi szervét (a továbbiakban: területi 
szerv) jelöli ki, amely
a) lefolytatja a tűzvizsgálati eljárást,
b) tűzvizsgálati jelentést ad ki,
c) eljár a – (3) bekezdés f) pontjában stb….
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(3) A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv központi szervét (a továbbiakban: központi 
szerv) jelöli ki, amely
a) engedélyezi azon tűzoltó‐technikai termék stb…
b) az épületek, építmények tűzvédelmi létesítési stb….
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2. Másodfokú tűzvédelmi hatóságként eljáró hatóságok

2. § (1) A Kormány másodfokú tűzvédelmi hatóságként – ha 
kormányrendelet másként nem rendelkezik – a területi szervet jelöli 
ki.

(2) A Kormány másodfokú tűzvédelmi hatóságként a központi 
szervet jelöli ki azokban az ügyekben, ahol a területi szerv első fokú
tűzvédelmi hatóságként eljárt.
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Bírság táblázat!

A TŰZVÉDELMI BÍRSÁG
7. § (1) A tűzvédelmi hatóság az 1. mellékletben megjelölt 
szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben tűzvédelmi bírságot 
szabhat ki. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 1–8., 12–18., 20–24., 
29., 30. és 36. sorában rögzített szabálytalanságok esetén a 
tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező.
•9. § (1)…
•(2) A tűzvédelmi bírság ugyanazon tényállás mellett – az azonnal 
megszüntethető szabálytalanságok kivételével – a tűzvédelmi bírságot 
kiszabó jogerős határozat közlését követő két hónap elteltével 
szabható ki ismételten.
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Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke 
/Ft/

Tűzvédelmi bírság legnagyobb 
mértéke /Ft/

Érdekelt csoportok

(A joszabály nem 
tartalmazza)

1. Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 A tűzv. tövr. hatálya alá
tartozó minden 

szervezetre, személyre

2. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 
tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges 

200 000 3 000 000 A tűzv. tövr. hatálya alá
tartozó minden 

szervezetre, személyre

4. Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése, oly módon, 
hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított

30 000/kijárat 45 000/kijárat
Létesítmény 
üzemeltetőre. 

(társasház, intézmény, 
üzlet, üzem)

22. Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi 
szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása

100 000/fő A szakvizsga 
rendeletben rögzített 
foglalkozási ágak 
munkáltatói, de a 
munkavállalók is.

23. Hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői 
tevékenységért, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, 
elnökként való közreműködésért 

100 000/eltiltott fő Tűzvédelmi szakvizsga 
szervezők
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országos katasztrófavédelmi információs 
rendszert
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ÉÉs ids idéén mit kapunk a mikuln mit kapunk a mikulááststóól?l?
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Új OTSZ‐t kapunk!
Kiadásra vár egy újabb Országos Tűzvédelmi szabályzat változat!
720 oldaltól el jutunk majd a 100 +  50 old melléklet.
Ha életbe lép komoly feladatot hoz az új tűzveszélyességi osztályba 
sorolás.
A Fokozottan tűz‐ és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztály
B Tűz‐ és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztály
C Tűzveszélyes tűzveszélyességi osztály
D Mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztály
E Nem tűzveszélyes tűzveszélyességi osztály
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Robbanás veszélyes tűzveszélyességi osztály.

Tűzveszélyes tűzveszélyességi osztály.

Nem tűzveszélyes tűzveszélyességi osztály

Eddig egyszerűbb! 
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Lesz mellé, az övezetekre, helyiségekre, stb. alaprendeltetéshez 
kapcsolódó „tűzveszélyességi kockázat”.

NAK Nagyon alacsony kockázatú
AK Alacsony kockázatú
KK Közepes kockázatú
MK Magas kockázatú

De honnan derül ki?

Néhány egyszerű táblázatból!
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Ízelítőül:
A B C D E F G H

1 A kockázati egység  legfelső építményszintjének 
szintmagassága (m)

0,00‐7,00 7,01‐14,00 14,01‐30,00  >30,00

2 A  kockázati  egység  legalsó építményszintjének 
szintmagassága (m)

‐0,7 ‐ ‐3,00 ‐3,01 ‐ ‐6,00 ‐6,01 ‐ ‐9,00 > 9

3 A  kockázati  egység 
vagy  több  önálló
rendeltetési 
egységből  álló
kockázati  egység 
esetén  az  önálló
rendeltetési  egység 
legnagyobb 
befogadóképességű
helyiségének, 
helyiségeinek 
jellemzői

a  helyiség  befogadó‐
képessége (fő)

1‐50 51‐300 301‐1500 301‐1500 >1500

4 több  ilyen  helyiség 
esetén  e  helyiségek 
összes  befogadó‐
képessége (fő) 

korlátlan korlátlan max. 1500
max. 
1500 

>1500 korlátlan

5 a  legnagyobb 
befogadóképességű
helyiség,  helyiségek 
padlószintje (m)

korlátlan korlátlan ‐3,00 – 14,00  ‐3,00 
alatt 
vagy 
14,00 
felett

nem befolyásolja a 
besorolást

A B
1 Tárolási alaprendeltetésű kockázati egység tárolóhelyiségében tárolt anyagok, termékek, tárgyak jellemzői A kockázati egység 

kockázati osztálya
2 kizárólag Nem tűzveszélyes anyag és csak  ilyen anyagból készített termék, tárgy; éghető anyagú csomagolás, 

tárolóeszköz nélkül
NAK

3 kizárólag Robbanásveszélyes anyag, 300 litert meghaladó mennyiségben KK
4 Tűzveszélyes és Nem tűzveszélyes anyagok és ilyen anyagból készített termék, tárgy; a csomagolás tűzvédelmi 

jellemzőitől  függetlenül,  és  legfeljebb  300  l  mennyiségben  Robbanásveszélyes  anyag  azonos  helyiségben 
tárolva

AK

5 Tűzveszélyes  és  Nem  tűzveszélyes  anyagok  és  ilyen  anyagból  készített  termék,  tárgy;  a  csomagolás 
tűzvédelmi  jellemzőitől  függetlenül,  és  Robbanásveszélyes  anyag  a  következő mennyiségben,  azonos 
helyiségben tárolva:
‐ 10000 m3 helyiségtérfogatig a helyiségtérfogat 0,1 %‐a, 
‐ 10000 m3‐t meghaladó helyiségtérfogat esetén  10 m3

AK
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t nem a Mikult nem a Mikuláás s 
zza!zza!

A jA jöövvőő ttűűzoltzoltóó‐‐
kkéészszüüllééke.ke.
Ma még csak tűzoltó eszköz!

ért sajnos fizetni kell.
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Köszönöm a türelmet és 
figyelmet!

Hasonló jókat kívánok 
minden résztvevőnek!

19


