Magyarország Alaptörvénye
(2011. április 25.)
IV. cikk
(1) Mindenkinek joga van a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz.

1996. évi XXXI. törvény
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
A törvény hatálya
1. § (1) E törvény hatálya kiterjed
a) Magyarország területén tartózkodó magánszemélyekre;
b) Magyarország 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) Magyarország területén folytatott, a tűzvédelemre kiható valamennyi tevékenységre és
a tűzoltóság által végzett műszaki mentésre.
(2) A diplomáciai vagy nemzetközi jogon alapuló mentességet élvező személyekre a
nemzetközi szerződésekben foglaltak, ezek hiányában a viszonosság az irányadó.
(3) A viszonosság fennállása tekintetében az igazságügyért felelős miniszter, a
külpolitikáért felelős miniszter és a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
együttes nyilatkozata az irányadó.
(4) A törvény hatálya nem terjed ki a bányák föld alatti részeire.
2. § (1) A tűzvédelemmel és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeket az e
törvény hatálya alá tartozóknak a jogszabályokban, szabványokban, hatósági előírásokban
meghatározottak szerint kell teljesíteni.
(2) A tűzoltás és műszaki mentés állami feladat.
(3) A tűzoltás és a műszaki mentés az e törvényben meghatározott kivételekkel
térítésmentes.
(4) A hivatásos tűzoltóságok, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok és az
önkéntes tűzoltó egyesületek a tűzvédelmi és műszaki mentési feladataik ellátása során
kötelesek egymással együttműködni.
3. § A hivatásos tűzoltóság, az önkormányzati tűzoltóság, a létesítményi tűzoltóság és a
beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület (a továbbiakban együtt: tűzoltóság) a tűz oltása és a
műszaki mentés érdekében a személyes szabadságra, a magánlakás sérthetetlenségére és a
tulajdonra vonatkozó alkotmányos jogokat – az e törvényben meghatározottak szerint –
olyan mértékben korlátozhatja, amely arányban áll az élet, a testi épség és anyagi javak
védelmével.
3/A. § (1) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat meghatározza az épületek, építmények
létesítési és használati, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos tűzvédelmi
követelményeket, az elérendő biztonsági szintet.
Értelmező rendelkezések
4. § E törvény alkalmazásában
a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az
anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz;
b) tűz elleni védekezés (a továbbiakban: tűzvédelem): a tűzesetek megelőzése, a tűzoltási
feladatok ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása;
c) 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;
d) tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány: a magyarországi kijelölt tanúsító vagy az Európai
Bizottságnál megfelelőségértékelési eljárás elvégzésére bejelentett szervezet által kiadott
dokumentum, amely bizonyítja, hogy a tűzoltó-technikai termék, vagy a tűz- vagy
robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés megfelel a tűzvédelmi, biztonságossági
követelményben meghatározott tűzvédelmi előírásoknak;
e) tűzoltási feladat: a veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének
megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági
intézkedések megtétele, továbbá a tűz közvetlen veszélyének elhárítása;
III. Fejezet
A MAGÁNSZEMÉLYEK, A JOGI SZEMÉLYEK, VALAMINT A MAGÁN- ÉS JOGI SZEMÉLYEK
JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZETEINEK TŰZVÉDELEMMEL
ÉS MŰSZAKI MENTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATAI
A magánszemélyek tűzvédelemmel és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai
15. § (1) 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.
(2) A magánszemélyek kötelesek gondoskodni az (1) bekezdésben felsoroltaknak a
jogszabályban meghatározott tűzvédelmi felülvizsgálatáról, és biztosítani a tűzvédelmi
ellenőrzés lehetőségét.
16. § 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.
17. § A magánszemélyek kötelesek gondoskodni arról, hogy a nevelésük, felügyeletük alatt
álló személyek a 15. § (1) bekezdésében foglalt 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 rendelkező szervezeteinek tűzvédelemmel és
műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai
18. § (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a
technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban
gondoskodniuk kell a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények
megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek
megelőzésének és elhárításának feltételeiről.
(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek
a) a közvetlen tűzvédelmüket szolgáló – jogszabályban, hatósági határozatban előírt –
tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes
állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok
biztosításáról gondoskodni;

b) a tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében –
előzetes egyeztetés alapján – a helyszíni gyakorlatok megtartását lehetővé tenni és abban
közreműködni;
c) a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a
műszaki mentésnek jogszabályokban meghatározott feltételeit biztosítani;
d) biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét.
19. § (1) 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.
47. §
(2) Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, hogy rendeletben
határozza meg:
12. a tűzvédelmi szabályzat általános elveit, a tűzvédelmi használati szabályok tartalmi
követelményeit és a tűzvédelmi használati szabályok készítésére kötelezettek körét, annak
eseteit

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet
a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
1. § (1) A Ttv. 19. §-ának (1) bekezdésében felsoroltaknak a Tűzvédelmi Szabályzatot (a
továbbiakban: Szabályzat) az állandó, illetőleg az ideiglenes jelleggel működő
létesítményekre a rendeltetésszerű tevékenység megkezdése előtt egyaránt el kell készíteni.
4/A. § (1) A háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában
foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek
hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles
a) írásban kidolgozni az épületre, épületrészre vonatkozóan a tűzjelzés tartalmi
követelményeit, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait, a tárolásra vonatkozó
előírásokat, a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat, a tüzelő- és
fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait, a tűzoltási
felvonulási területre vonatkozó szabályokat, a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának
és menekülésének lehetséges módozatait, a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések
használatára vonatkozó előírásokat, valamint
b) gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tűzvédelmi használati szabályokat a készítésére kötelezett a
tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén átdolgozza, és naprakészen tartja.
(3) E szakasz alkalmazásában lakó- és üdülőegység a lakás, valamint a kereskedelemről szóló
törvény szerinti szálláshelynek nem minősülő üdülő.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. A Szabályzatokat a
hatálybalépést követő hat hónapon belül kell elkészíteni.
6. § A 4/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettséget legkésőbb 2016.
március 31-ig kell teljesíteni.

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
4. § (1) E rendelet alkalmazásában
b) az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII–XX. fejezetben
foglaltak
(2) E rendelet alkalmazásában
2. alaprendeltetés: a kockázati egységek rendeltetés szerinti elkülönítéséhez és az ettől
függő tűzvédelmi követelmények megállapításához szükséges, a kockázati egység, valamint a
kockázati egységen belül önálló rendeltetési egységek jellemző, elsődleges használati célját
kifejező besorolás, amely lehet
b) közösségi alaprendeltetés: közösségi rendeltetésű önálló rendeltetési egységet
tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,
c) lakó alaprendeltetés: lakást, szálláshelynek nem minősülő üdülőegységet és ehhez
tartozó rendeltetésű helyiségeket tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,
XVIII. FEJEZET
HASZNÁLATI SZABÁLYOK
176. § E fejezet a létesítmények, építmények, gépek, berendezések, eszközök és – a
robbanó és robbantó anyagok kivételével – az anyagok használatára, technológiák
alkalmazására vonatkozó tűzvédelmi rendelkezéseket állapítja meg.
89. A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok
177. § (1) A Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvet az üzemeltetőnek vagy
társasház esetén a közös képviseletnek az adott létesítmény, épület területén kell tartania.
(2) Az építményt, építményrészt, a vegyes rendeltetésű épületet, szabadteret csak a
használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított
rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
(3) A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, valamint az egyéb
tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek
megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben
szabad folytatni.
(4) A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos
tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.
(5) Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető. Ezen területet a
hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.
(6) A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a
tevékenység során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot,
hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése
után el kell távolítani.
(7) I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró
fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt
helyen kell tárolni.
178. § (1) Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, robbanásveszélyes és tűzveszélyes
osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszernél és tárolóedénynél, továbbá
minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék

csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott
anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot
erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
(2) Az üzemszerűen csepegő I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot nem tűzveszélyes
osztályba tartozó anyagú edénybe kell felfogni. A felfogó edényt szükség szerint, de legalább
a műszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
(3) Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot alkalomszerűen csak szabadban vagy
hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.
179. § (1) Olajos, zsíros munkaruha, védőruha – ruhatár-rendszerű öltöző kivételével – csak
fémszekrényben helyezhető el.
(2) A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek
ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg
kell szüntetni.
(3) A helyiség – szükség szerint az építmény, létesítmény – bejáratánál és a helyiségben jól
látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra
figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.
(4) A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan
meg kell jelölni.
(5) Ha robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő
a helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt
jelenthet.
(6) A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell
jelölni.
(7) A tűzoltó vízforrások, falitűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell.
(8) A 67. § (1) bekezdés szerint kialakított homlokzati mentési pontok megközelíthetőségét
az adott szinten és tűzszakaszban tartózkodók részére biztosítani kell.
(9) A mentésre szolgáló nyílászárók helyét – a lakóépületek kivételével – a homlokzaton és
az épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó helyiség, helyiségcsoport
bejáratánál jól látható és maradandó módon kell jelölni.
180. § (1) Ahol jogszabály önműködő csukószerkezet alkalmazását írja elő, ott az ajtót
csukva kell tartani. Ha ez üzemeltetési okokból nem lehetséges, vagy a robbanásveszélyes
osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő, akkor a nyitva tartás ideje
alatt állandó helyszíni felügyeletről kell gondoskodni, vagy biztosítani kell, hogy az ajtó
tűzjelző jelére csukódjon.
(2) A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására
szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a tevékenység
jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi – veszély esetére – az ajtók külső
nyithatóságát a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell. A belső
nyithatóságtól csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja.
91. Tűzveszélyes tevékenység
184. § (1) Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy
robbanást okozhat.
(2) Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek
megfelelő, erre a célra alkalmas helyen végezhető.

(3) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet – a (5) bekezdésben foglaltak kivételével – az
előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján
szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a
munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen
személy, a munkát végző kötelezettsége.
(4) A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek
tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység
végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható
ki.
(5) Ha az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját
tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli
meghatározása nem szükséges.
(6) A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a
tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki
ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.
(7) Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell
a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi
szakvizsgához kötött munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó
tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.
185. § (1) Jogszabályban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet
csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a
tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
(2) A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől
annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek
tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző –
szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.
(3) A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát
végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a
munkát végző, valamint a 184. § (5) bekezdésében foglaltak szerint tevékenységet végző
magánszemély, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket
köteles biztosítani.
(4) A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és
annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan
körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a
munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen
személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye
szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az
engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.
186. § A meleg levegő felhajtó hatásán alapuló nyílt lánggal működő repülő szerkezet – a
hőlégballon és a hőléghajó kivételével – nem üzemeltethető.
92. Dohányzás
187. § (1) Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott
eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

(2) Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanásveszélyes
osztályba tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat
biztonsági jellel kell jelölni.
(3) Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására
szolgáló helyiségbe vagy szabadtérbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján
szabad.
94. Tárolás szabályai
190. § (1) Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos
tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag
tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a
tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.
(2) Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előterében mindennemű tárolás tilos.
(3) A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot – ha azt nem nyomástartó edényzetben
hozták forgalomba – a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények
szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.
(4) Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba
tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet,
tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni. Az öngyulladásra hajlamos
anyag hőmérsékletét naponta vagy – ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik –
folyamatosan ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.
(5) A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.
(6) Ipari, mezőgazdasági, tároló létesítményben való raktározás, tárolás esetén
a) 200 m2 feletti tároló helyiség födém- vagy tetőszerkezete, valamint a tárolt anyag között
legalább 1 méter távolságot kell biztosítani,
b) a helyiségben tárolt anyag tárolási magassága nem haladhatja meg a füstkötény alsó
síkjának vonalát, kivéve, ha már létesítéskor ettől eltérő tárolás engedélyezése történt vagy
számítással igazolható az eltérő tárolás,
c) a tárolt anyag és a füstkötény függőleges síkja között 1 méter távolságot kell tartani.
95. A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolási előírásai
191. § (1) A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, I-II. tűzveszélyességi fokozatú
folyadékot kiszerelni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek
hiányában szabadtéren vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás és a hatékony
szellőzést biztosították.
(2) A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint az I-III. tűzveszélyességi
fokozatú folyadékot csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és
forgalomba hozni.
(3) A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, valamint az I-III. tűzveszélyességi
fokozatú folyadék egyedi és gyűjtőcsomagolásán – ha jogszabály ettől eltérően nem
rendelkezik – az anyag robbanásra vagy heves égésre való hajlamát szövegesen vagy
piktogrammal kell jelölni. A jelölést a gyártó vagy a csomagoló, a kiszerelő vagy a forgalomba
hozó, valamint – a felhasználáshoz külföldről közvetlenül érkező anyag, I-II. tűzveszélyességi
fokozatú folyadék esetében – a felhasználó szervezet köteles elvégezni.

(4) Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pinceszinti
helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett
helyiségben.
(5) Padlástérben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag és I-III. tűzveszélyességi
fokozatú folyadék és gáz nem tárolható. Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és
mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését
ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú
elemeitől, és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.
(6) Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot
tárolni tilos.
(7) Többszintes lakóépületben – az egy lakóegységet tartalmazó lakóépületek kivételével –
lakóegységenként nem használható vagy tárolható egynél több propán-bután gázpalack.
(8) Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, ahol
az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő.
192. § Kereskedelmi rendeltetésű épületek, önálló rendeltetési egységek talajszint feletti
eladótereiben propán-bután gázpalackot maximum 20 kg mennyiségben lehet forgalmazni.
96. Tűzoltási út, terület és egyéb utak
193. § (1) Az üzemi helyiségben és a raktározásnál – ömlesztett tárolást kivéve – legalább a
következő szélességű utat kell biztosítani:
a) a 40 méternél szélesebb helyiségben, középen vagy két oldalon, a 80 méternél
szélesebb helyiségben pedig 40 méterenként, hosszirányban egyenes vonalban végighaladó
3 méter széles, mindkét esetben 30 méterenként 1,8 méter széles keresztirányú utat,
b) a 40 méternél nem szélesebb, de 15 méternél szélesebb helyiségben, hosszirányban
2,40 méter széles, valamint 30 méterenként 1,8 méter széles keresztirányú utat,
c) a 10–15 méter széles helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem szélesebb helyiségben 1
méter széles hosszirányú utat,
d) éghető anyag zárttéri raktározásánál, tárolásánál 5 méter tárolási magasságig 1,8 méter,
nagyobb tárolási magasság esetén 3 méter széles hosszirányú, s azon keresztirányban 25
méterenként 1 méter széles utat,
e) a hűtőházak hűtött tereiben, valamint az állványos vagy rakodólapos raktározás esetén a
– ha az a)–d) pontokban meghatározott szélesség nem biztosítható – technológia szerinti, a
tűzvédelmi hatósággal egyeztetett szélességű utat.
(2) A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint
vízszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely
alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
(3) Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolója, a
közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó
szivattyúnak, valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a
tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék hozzáférésének, megközelítésének
lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
(4) Az üzemi és tárolóhelyiségekben – a 400 m2-nél kisebb alapterületű helyiség és az
állványos raktározás kivételével – a 2,4 méteres és az ennél szélesebb utak széleit jól
láthatóan meg kell jelölni. Nem kell megjelölni azokat az utakat, amelyeket falsík, beépített
gépsorok és berendezések határolnak.

(5) A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket – kivéve a
legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat –,
míg a helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad.
194. § (1) Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban
robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el. Ez alól
kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az
installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak,
amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át
fedik le.
(2) Füstmentes lépcsőházban nem helyezhető el robbanásveszélyes és tűzveszélyes
osztályba tartozó anyag.
(3) A menekülésre számításba vett közlekedőkben, nem füstmentes lépcsőházakban és a
pinceszinti helyiségekben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és füstelvezetés
hatékonyságát nem ronthatják.
(4) Tömegtartózkodásra szolgáló vagy a vonatkozó jogszabály szerinti zenés, táncos
rendezvények tartására szolgáló helyiségben égéskésleltető szerrel hatékonyan kezelt
dekoranyagok vagy akkreditált laboratórium által igazolt, a vonatkozó műszaki követelmény
szerinti 1-es osztálynak megfelelő függönyök alkalmazhatóak.
(5) Épületek menekülési útvonalai nem szűkíthetők le.
97. Tüzelő-, fűtőberendezések
195. § (1) Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható,
amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
(2) A helyiségben ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat tárolnak,
előállítanak, felhasználnak, forgalmaznak nyílt lánggal, izzással vagy veszélyes
felmelegedéssel üzemelő berendezés – a tevékenységet kiszolgáló technológiai berendezés
kivételével – nem helyezhető el. Technológiai tüzelőberendezés létesítése esetén a tűz vagy
robbanás keletkezésének lehetőségét megfelelő biztonsági berendezéssel kell
megakadályozni.
(3) Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal vagy robbanásveszélyes és tűzveszélyes
osztályba tartozó gázzal üzemeltetett tüzelő- vagy fűtőberendezés, készülék működtetése
alatt, meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.
(4) A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáz- és olajtüzelésű
berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni, a vaskályhákban pedig a tüzet el kell oltani és a
salakot el kell távolítani. Cserépkályhában a tüzelést a munka befejezése előtt 2 órával meg
kell szüntetni és a kályhaajtót a helyiség elhagyásakor le kell zárni. A munkahely elhagyása
előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.
(5) Salakot és hamut csak teljesen lehűtött állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a
kijelölt salaktárolóba vagy a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
(6) A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő
éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell
alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel
való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.
98. Szellőztetés
196. § (1) Olyan tevékenység, amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak
hatékony szellőztetés mellett végezhető.

(2) Ha a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag jelenléte során vagy ahol
robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyag lerakódásával számolni lehet, a
szellőztető berendezéseket a gyártó által meghatározott rendszerességgel tisztítani kell.
(3) A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos.
(4) A hő- és füstelvezető rendszer – általános célú – szellőztetésre igénybe vehető, ha a
szellőztetés révén a hő- és füstelvezető rendszerben éghető anyag megjelenésével,
lerakódásával, kiválásával nem lehet számolni.
(5) A 14 méternél magasabban lévő legfelső használati szinttel rendelkező lakóépület
központi szellőző rendszerét, valamint étterem konyhai szellőző (szagelszívó) rendszerét a
gyártó által meghatározott rendszerességgel, annak hiányában lakóépületben 3 évente,
étterem rendeltetés estében félévente tisztítani és annak elvégzését írásban igazolni kell.
99. Hő- és füstelvezetés
197. § (1) A természetes és a gépi füstelvezető, légpótló, valamint a füstmentesítést
biztosító nyílások nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e
nyílásokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű
feliratot a nyílászárón vagy a nyílás mellett el kell helyezni.
(2) Az installációk, dekorációk, anyagok nem csökkenthetik a füstelvezetéshez,
légpótláshoz szükséges nyílásfelületet, nem korlátozhatják a hő és füst elleni védelem
eszközeinek mozgását, működését.
102. Villamos berendezés
200. § (1) Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata
esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.
(2) A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell
kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből
következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt
állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.
(3) A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén
a villamos tápellátásról le kell választani.
(4) Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijárati útvonalak időleges vagy tartós
használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését
szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne
legyen látható.
103. Beépített tűzjelző és beépített oltóberendezés, tűzoltó készülék, felszerelés
204. § (1) Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegységmennyiségeket a 16. mellékletben foglalt 1. táblázat tartalmazza.
(2) Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is
előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására
alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyagegységet kell figyelembe venni.
(3) Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani
a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
b) ahol e rendelet előírja és
c) jogszabályban meghatározott esetekben
a 16. mellékletben foglalt 2. táblázat szerint.

(4) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás
vagy nem kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben,
tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben
kialakított egyéb rendeltetésű helyiségeket, amelyek tekintetében – gazdálkodó vagy
rendeltetési egységenként – az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
(5) A tűzvédelmi hatóság az (1) bekezdésben meghatározottakon túl további tűzoltó
készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.
(6) A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell
elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a
legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban
kell tartani.
104. Lakó- és szállásépületek
205. § (1) Az épületben éghető anyag olyan mennyiségben és módon nem tárolható, a
rendeltetéshez alkalomszerűen kapcsolódó tevékenységek kivételével olyan tevékenység
nem folytatható, amely a rendeltetésszerű használattól eltér, tüzet vagy robbanást okozhat.
(2) Lakórendeltetésű épületek, épületrészek területén a menekülésre számításba vett
közlekedőkön, lépcsőházakban éghető anyagok és a menekülési útvonalat leszűkítő tárgyak
– a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – nem helyezhetők el.
(3) Lakórendeltetésű épületek, épületrészek menekülésre számításba vett közlekedőin,
lépcsőházak pihenőin növények elhelyezhetők, ha a menekülési útvonalat az előírt minimális
méret alá nem szűkítik le.
108. Járművek
219. § (1) A járművön a vonatkozó jogszabály szerint elhelyezett tűzoltó készüléknek
állandóan hozzáférhetőnek és vontatás esetén a vontató és a szállítmány tűzvédelmére
egyaránt felhasználhatónak kell lennie.
(2) Az éghető folyadékot vagy gázt szállító tartálykocsinál – minden töltés és lefejtés után
közvetlenül – az üzemben tartó vagy megbízottja köteles ellenőrizni és biztosítani a tartályok
csepegés- és szivárgásmentességét.
(3) A jármű előmelegítésére csak olyan eszköz, anyag használható, amely tüzet vagy
robbanást nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos.
(4) A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni tilos.
(5) A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos.
220. § (1) Az éghető folyadékot és gázt szállító gépjármű csak erre a célra létesített külön
gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen, más gépjárművektől elkülönítve helyezhető
el úgy, hogy azok bármelyike a többi gépjármű mozgatása nélkül kiállhasson. A
gépjárműtárolóban álló jármű villamos berendezését feszültségmentesíteni kell.
(2) Gépjármű épület kapualjában – a családi házak kivételével – nem tárolható.
(3) Gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt
lefejteni, a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a
gázüzemanyag-ellátó berendezésen javítást végezni tilos.
(4) A tisztán gázüzemű, a vegyes üzemű és a kettős üzemű jármű nem helyezhető el
a) cseppfolyós (propán-bután) üzemanyag esetén jóváhagyási jellel ellátott és jóváhagyási
jellel ellátott berendezéssel felszerelt járművek kivételével
aa) pinceszinti, jármű tárolására alkalmas terekben,

ab) olyan járműtárolókban, amelyekben akna, vízzár nélküli csatornaszem, pincelejárat
van, vagy amelyből pinceszinti vagy olyan helyiség nyílik, amelynek teljes levegőcseréje nem
biztosított,
ac) ahol az akadálytalan átszellőzés folyamatosan nem biztosított,
b) sűrített földgáz üzemanyag esetén
ba) tömegtartózkodásra szolgáló vagy nagy forgalmú épülethez közvetlenül csatlakozó
zárt, át nem szellőzött terekben,
bb) ahol az akadálytalan átszellőzés folyamatosan nem biztosított.
(5) A (4) bekezdés a) pontjában meghatározott terek bejáratánál, jól látható módon, a
„Biztonsági szelep nélküli LPG üzemű jármű részére tilos a behajtás” feliratú táblát kell
elhelyezni.
XIX. FEJEZET
ÉGHETŐ FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK HASZNÁLATI SZABÁLYAI
114. Éghető folyadékok tárolása és szállítása
115. Tárolás lakásban és garázsban
233. § (1) Többlakásos épületben lévő lakásban legfeljebb 10 liter I-II. tűzveszélyességi
fokozatú folyadék, valamint robbanásveszélyes osztályú aeroszol és legfeljebb 30 liter III.
tűzveszélyességi fokozatú folyadék tárolható.
(2) Önálló, egylakásos lakóépületben legfeljebb 20 liter I-II. tűzveszélyességi fokozatú
folyadék valamint robbanásveszélyes osztályú aeroszol és legfeljebb 60 liter III.
tűzveszélyességi fokozatú folyadék tárolható.
(3) Lakóépülethez, lakórendeltetésű épületrészhez tartozó gépkocsitároló-helyiségben a
gépkocsikba épített üzemanyagtartályon kívül
a) parkolóállásonként és
b) tárolóhelyiségenként
legfeljebb 5 liter, a gépkocsi vagy más robbanómotoros gép üzemeltetéséhez és a
háztartásban használatos éghető folyadék tárolható.
(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérő gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen
éghető folyadék, éghető gáz – a gépjárműbe épített üzemanyagtartály kivételével – nem
tárolható.
XX. FEJEZET
ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS, FELÜLVIZSGÁLAT
126. Általános előírások
248. § (1) Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről,
időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról a 18. mellékletben foglalt táblázatban
meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.
(2) Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak
tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az
aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.
(3) Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról és a
hibák kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására
jutása után azonnal, egyéb esetben legfeljebb 10 munkanapon belül gondoskodni, ha

a) az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tűzeset, tűzriadó
gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy
b) az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő
működésre.
(4) Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el
kell végezni és annak eredményét írásban kell dokumentálni.
(5) Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és a
javítás során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó
előírásait.
249. § (1) Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során
a) vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét,
b) szemrevételezéssel, és ha e rendelet előírja, gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett
műszaki megoldás működőképességét, ennek keretében ellenőrzi a (2) bekezdésben
előírtakat,
c) az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt
írásban dokumentálja és
d) a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség
megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jelzi.
(2) Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás
a) kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről,
b) sértetlen állapotáról,
c) észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről,
d) működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről,
e) működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki
megoldás állapotáról és
f) működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környezeti
körülmények jelenlétéről
való szemrevételezéses meggyőződést.
(3) Az üzemeltetői ellenőrzés kiváltható automatikus ellenőrzéssel, ha az automatikus
ellenőrző rendszer
a) az üzemeltetői ellenőrzést végző személy feladatát az előírt gyakorisággal ellátja és
b) az ellenőrzés elvégzését és eredményét hatósági ellenőrzés során bemutatható
formában dokumentálja.
251. § (1) Az üzemeltető köteles az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás, az időszakos és
a rendkívüli felülvizsgálat során megállapított hibák javításáról a hiba súlyosságától függő
időn belül gondoskodni. A hiba súlyosságát a jogosult személy, üzemeltetői ellenőrzés esetén
az üzemeltető vagy az általa megbízott személy a (2) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével állapítja meg.
(2) Súlyos, haladéktalanul javítandó hibának minősül
a) a tűz- vagy robbanásveszélyt okozó hiba vagy
b) az érintett műszaki megoldás tűzvédelmi rendeltetésének betöltését gátló hiba.
252. § (1) Az üzemeltetőnek a felülvizsgálat, karbantartás, javítás idején csökkenő védelmi
szintet alkalmas megoldásokkal ellensúlyoznia kell. Az ellensúlyozás keretében az üzemeltető
a) a vonatkozó műszaki követelményben foglalt megoldást alkalmaz,
b) felfüggeszti az üzemelést, használatot, tevékenységet a védelmi szint helyreállásáig,
c) azonos védelmi szintet biztosító tartalék műszaki megoldásokat helyez készenlétbe vagy

d) a tűzvédelmi hatósággal előzetesen egyeztetett más megoldást alkalmaz.
(2) Az üzemeltető kötelezettségeinek végrehajtását más személy vagy szervezet írásos
megállapodásban teljes körűen vagy részben átvállalhatja. A más személy vagy szervezet
kötelességei megegyeznek az üzemeltetőével.
(3) Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés megfelelő
végrehajtásához szükséges ismeretekkel és az üzemeltető által kiállított, erre vonatkozó
írásbeli meghatalmazással.
128. Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása
263. § (1) Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a
hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó
szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.
(2) Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsgabizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.
264. § (1) A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente
ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék
a) az előírt készenléti helyen van-e,
b) rögzítése biztonságos-e,
c) látható-e,
d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,
e) használata nem ütközik-e akadályba,
f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,
g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
h) fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó
szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
i) karbantartása esedékes-e,
j) készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és
k) állapota kifogástalan, üzemszerű-e.
(2) A vizsgálatot a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett
karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló
felülvizsgáló is végezheti.
(3) Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak
megszüntetéséről.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott időszakot a tűzvédelmi hatóság döntése esetén 1
hónapra kell lerövidíteni, ha azt környezeti körülmény vagy egyéb veszély indokolja.
(5) A készenlétben tartó gondoskodik a készenlétben tartott tűzoltó készülékek 18.
mellékletben foglalt táblázatban meghatározott időközönkénti karbantartásáról, a részben
vagy teljesen kiürült, kiürített tűzoltó készülékek újratöltéséről.
(6) A ciklusidők számítása alapkarbantartás esetében a legutolsó karbantartástól, első
alapkarbantartás esetén a gyártási vagy végellenőrzési időponttól, közép- és teljes körű
karbantartás esetében a tűzoltó készüléken feltüntetett gyártási időponttól történik. Ha
gyártási időpontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31., ha a gyártás éve és
negyedéve van jelölve, az adott negyedév első hónapjának utolsó napja a gyártási időpont.
(7) A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint
a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet, mely tartalmazza
a) a létesítmény nevét és címét,
b) a tűzoltó készülékek típusjelét,

c) a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely vagy a tűzoltó készülék
gyártási száma megadásával,
d) a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát (készenlétben
tartó általi ellenőrzés, alapkarbantartás, középkarbantartás, teljes körű karbantartás) és
dátumát,
e) a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és aláírását.
265. § (1) A szén-dioxiddal oltó és a hajtóanyagpalack kivételével a tűzoltó készülékek és
alkatrészek élettartama nem haladhatja meg a 20 évet.
(2) A 25 kg és az annál nagyobb töltettömegű tűzoltó készülék a gyártást követő 20 év után
a tűzvédelmi szakértői névjegyzékben tűzoltó készülék szakértői területen szereplő személy
által kiadott szakvélemény birtokában tartható készenlétben. Az élettartam a 20. évtől
számítva kétszer öt évvel hosszabbítható meg.
(3) A tűzoltó készülékek selejtezéséről a tulajdonos gondoskodik.
129. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálata
266. § A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni
védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák
(ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban együtt: felülvizsgálat) elvégzéséről az oltóvíz
hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik.
267. § (1) A felülvizsgálatot – a falitűzcsapszekrényeknek a felelős személy általi szokásos
ellenőrzését kivéve – tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi
szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti.
(2) A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről az oltóvízhálózat
üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik, amely a meghibásodott
tűzoltóvízforrások és azok szerelvényeinek javítására, szükség esetén cseréjére azonnal
intézkedik.
(3) Az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet a tűzoltóvízforrásokról
nyilvántartással rendelkezik. A nyilvántartás vezetése a felülvizsgálatot végző személy
kötelessége.
(4) A tűzoltóvízforrásokról vezetett nyilvántartás tartalmazza
a) a tűzoltóvízforrás egyértelmű azonosítását,
b) a felülvizsgálat időpontját,
c) a felülvizsgálatot végző nevét, szakvizsga-bizonyítványának számát és
d) a felülvizsgálat megnevezését és megállapításait.
268. § A tűzoltóvízforrások felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végző személy minden
esetben
a) megvizsgálja
aa) a tűzoltó-vízforrások jelzőtábláinak meglétét, adatainak helyességét és épségét,
ab) az előírt feliratok, jelzések meglétét, olvashatóságát,
ac) a (szabadtéri) tűzoltóvízforrásoknak az év minden szakában tűzoltógépjárművel történő
megközelíthetőségét, a szerelvények hozzáférhetőségét, a szerelvények és a tartozékok
rendeltetésszerű használhatóságát,
ad) a korrózió elleni védelem épségét,
b) elvégzi
ba) a vízhálózatról működő tűzoltóvízforrások esetében a hálózat átöblítését a mechanikai
szennyeződésektől mentes víz megjelenéséig és

bb) a korrózióvédelem sérülése esetén az üzemben tartásért felelős szervezet írásbeli
értesítését.
269. § (1) Száraz felszálló vezetékkel kialakított fali tűzcsapot és szekrényt (a továbbiakban:
száraztűzivízvezeték-rendszert) legalább félévenként kell felülvizsgálni és ötévenként
nyomáspróbázni.
(2) A száraztűzivízvezeték-rendszer féléves felülvizsgálata során a 268. §-ban
meghatározott általános feladatokon felül a felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi
a) a betáplálási pont tűzoltógépjárművel történő akadálytalan megközelíthetőségét,
b) a száraz felszállóvezeték betáplálási pontján 2 db „B” jelű csonkkapocs meglétét,
c) a szekrények akadálytalan megközelíthetőségét,
d) az ajtók értelemszerű és megfelelő működését,
e) a szerelvények épségét, működtethetőségét,
f) a szekrényben a tűzcsap és a rászerelt „C” jelű csonkkapocs és az azt lezáró kupakkapocs
meglétét,
g) szekrény nélküli kiépítés esetén a szabad megközelíthetőséget, az elzáró szerelvények, a
csonkkapcsok és a kupakkapcsok meglétét és
h) a csővezeték légteleníthetőségét.
(3) A felülvizsgálatot végző személy a tapasztalt hiányosságok esetén írásban értesíti a
tűzoltóvízforrás üzemben tartásáért felelős szervezetet, vagy a hiányosságot azonnal
megszünteti.
(4) A tűzcsapszekrényből az oda nem illő tárgyakat a felülvizsgálatot végző személy
eltávolítja.
(5) A teljes száraztűzivízvezeték-rendszer nyomáspróbája 5 évenként vízzel történik, a
próbanyomás értéke – a betápláló csonknál mérve – 1,5 MPa, a nyomáspróba alatt az elzáró
szerelvényeknél minimális csepegés megengedett.
(6) Pinceszinti és nehezen megközelíthető területek védelmére kialakított
száraztűzivízvezeték-rendszer féléves felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végző személy az
általános feladatokon felül ellenőrzi a tűzvédelmi hatóság által előírt csatlakozási
lehetőségek meglétét, megfelelőségét.
270. § (1) Föld alatti és föld feletti tűzcsapok esetében az épületek, építmények
használatba vételi eljárása során a kérelem benyújtása előtt legfeljebb fél évvel korábban
készült, a legkedvezőtlenebb fogyasztási időszakban végzett, a tűzcsapok vízhozamának
méréséről felvett vízhozammérési jegyzőkönyvvel igazolni kell az előírt oltóvíz mennyiség
meglétét. A mérést az épület, építmény 100 m-es körzetén belüli tűzcsapok egyidejű
működésével kell elvégezni. Ha az oltáshoz szükséges oltóvíz víztározóról és vízhálózatról
együttesen került biztosításra, akkor a vízhozammérés csak a vízhálózatból kiveendő
vízmennyiségre vonatkozik.
(2) A föld alatti és föld feletti tűzcsapokat legalább félévenként a gyártó előírásai és a 268.
§-ban meghatározott általános feladatok alapján kell felülvizsgálni, és évenként teljes körű
felülvizsgálatot kell végezni.
(3) A föld feletti tűzcsapok éves teljes körű felülvizsgálata során a féléves felülvizsgálat
feladatain felül a felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi
a) a csonkkapcsok állapotát, rögzítettségét,
b) a tömítések épségét, állapotát,
c) a kupakkapcsok állapotát, szerelhetőségét,
d) tömítéssel ellátott kupakkapocsnál a tömítés épségét, állapotát,

e) az elveszés elleni biztosítás meglétét,
f) a biztonsági ház, házak állapotát, nyithatóságát, zárhatóságát,
g) a kupakkapcsok levétele után a tűzcsapszelep működtetésével a tűzcsap
üzemképességét,
h) a tűzcsapban mérhető statikus nyomást,
i) a tűzcsap kifolyási nyomását 200 mm2 kiáramlási keresztmetszetnél vagy a tűzcsap
vízhozamát és
j) a víztelenítő rendszer működését.
(4) A föld alatti tűzcsapok féléves felülvizsgálatakor a 268. §-ban meghatározott általános
feladatokon felül a felülvizsgálatot végző személy elvégzi
a) a tűzcsap környezetének tisztítását,
b) a tűzcsapszekrény nyithatóságának ellenőrzését,
c) a tűzcsapszekrény kitisztítását,
d) a fejszerelvényt védő fedél vagy menetes záró- vagy védősapka állapotának és föld alatti
tűzcsapkulccsal történő nyithatóságának ellenőrzését,
e) a ház és a szelep szivárgásának ellenőrzését,
f) a víztelenítő rendszer ellenőrzését és
g) a csatlakozó menet zsírozását.
(5) A föld alatti tűzcsapszekrények esetében a nyitott fedél nem akadályozhatja a tűzcsap
működtetését.
(6) A föld alatti tűzcsapok éves teljes körű felülvizsgálata során a féléves felülvizsgálat
feladatain felül a felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi
a) csatlakozófej állapotát, illeszkedési próbával a menet épségét, a tömítő felület állapotát,
b) üzempróbával a tűzcsap működését,
c) a tűzcsapban mérhető statikus nyomást,
d) a tűzcsap kifolyási nyomását 200 mm2 kiáramlási keresztmetszetnél vagy a tűzcsap
vízhozamát és
e) a víztelenítő rendszer működését.
(7) A falitűzcsap-szekrények felülvizsgálata feleljen meg a vonatkozó műszaki
követelménynek vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtson.
271. § (1) A szerelvényszekrények és szerelvényei, tartozékai legalább félévenkénti
felülvizsgálatáról és évenként teljes körű felülvizsgálatáról az üzemben tartásért felelős
szervezet gondoskodik.
(2) A felülvizsgálat gyakoriságának megállapítása a kérdéses szekrény környezeti
körülményei, a tűzveszély és kockázat figyelembevételével történik. A legalább félévenkénti
felülvizsgálat a 268. §-ban meghatározott általános feladatokon túl kiterjed arra, hogy
a) a szerelvényszekrény kielégíti-e a vonatkozó műszaki követelmény előírásait,
b) a szerelvényszekrény elhelyezkedése jól láthatóan jelölt-e,
c) a fali felfüggesztés esetén a felfüggesztő szilárd és a célnak megfelelő-e,
d) a szerelvényszekrény sérülésmentes, ajtaja szabadon nyitható-e,
e) az előírt szerelvények, tartozékok megtalálhatók-e,
f) a szerelvények, tartozékok rögzítettek-e és
g) van-e megfigyelhető hiányosság, korrózió okozta vagy egyéb károsodás akár a
szerelvényszekrényen, akár a benne lévő szerelvényeken, tartozékokon.
(3) A felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi a tárolt szerelvények, tartozékok és a
szerelvényszekrény sérülésmentességét, a tartozékként elhelyezett vízzáró lapos tömlőket
áthajtogatja, az áthajtogatás során szemrevételezéssel ellenőrzi a tömlő állapotát és a

korrodált vagy sérült szerelvényről, tartozékról írásban értesíti az üzemben tartásért felelős
szervezetet.
(4) Az éves teljes körű felülvizsgálat során a 268. §-ban meghatározott általános
feladatokon és a (2)–(3) bekezdésekben előírt féléves feladatokon felül a felülvizsgálatot
végző személy
a) ellenőrzi
aa) a szerelvényszekrényben elhelyezett szerelvények, tartozékok állapotát,
ab) a föld alatti vagy föld feletti tűzcsapkulcs vagy az egyetemes kapocskulcsok
megfelelősségét és biztonságos használhatóságát gyakorlati próbával; a kulcsokon
rendellenes deformáció, repedés nem megengedett,
ac) az állványcső működtethetőségét vagy az áttétkapocs állapotát és
ad) a sugárcső biztonságos és könnyű működtethetőségét,
b) elvégzi a szerelvényszekrényen és a szerelvényeken, tartozékokon a gyártó által előírt
karbantartásokat és
c) a vizsgálat során nem megfelelőnek minősített szerelvényekről, tartozékokról írásban
értesíti az üzemben tartásért felelős szervezetet.
272. § A szerelvényszekrényekben elhelyezett állványcsövet, nyomótömlő-szerelvényt,
áttétkapcsot 5 évenként nyomáspróbának kell alávetni.
273. § A föld alatti tűzcsaphoz elhelyezett állványcsövön az ötévenkénti nyomáspróba
alkalmával illeszkedési próbával ellenőrizni kell a csatlakozó menet épségét, a föld alatti
tűzcsap kifolyócsonkjával egyező csonkra függőleges helyzetben felszerelt állványcsövön a
szerelvények zárt és nyitott állásában – a nyitott esetben a csonkok kupakkapoccsal zárt
állapota mellett – 1,0 MPa túlnyomású vízzel tömítettségi próbát kell végezni. A vizsgálat
eredményes, ha 2 perc vizsgálati idő alatt a kiömlő ágakon és az állványcső egyéb részein
szivárgás nem tapasztalható.
274. § (1) Medencék, tartályok (a továbbiakban együtt: víztárolók) és egyéb vízforrások
félévenkénti felülvizsgálatáról, ötévenkénti teljes körű felülvizsgálatáról az üzemben
tartásáért felelős szervezet gondoskodik. Gondoskodik továbbá azon tartozékok
nyomáspróbázásáról, amelyek a használat során nyomásnak vannak kitéve.
(2) A féléves felülvizsgálat során a 268. §-ban meghatározott általános feladatokon felül a
felülvizsgálatot végző személy megvizsgálja az oltóvíz mennyiségét, az utántöltésre való
szerelvények állapotát, a szívóvezeték állapotát, a lábszelep működőképességét, fűtött
víztárolók esetén a fűtési rendszer működőképességét.
(3) Szükség esetén a felülvizsgálatot végző személy az oltóvíz algásodásáról,
iszaposodásáról, nagymértékű szivárgás észlelése esetén a szivárgás tényéről írásban értesíti
az üzemben tartásért felelős szervezetet.
(4) Szükség esetén a felülvizsgálatot végző személy a fémből készült tartályoknál a korrózió
elleni védelem szükségességéről írásban értesíti az üzemben tartásért felelős szervezetet.
275. § (1) Víztárolók esetében az ötéves teljes körű felülvizsgálat során az általános és
féléves feladatokon felül a felülvizsgálatot végző személy elvégzi
a) a víztároló tisztítását,
b) a víztároló szerkezetének, szigetelésének szükség szerinti javítását,
c) a szívóvezeték nyomáspróbáját,
d) a fémszerkezetek festését és
e) a tároló feltöltését, a szerelvények próbáját.

(2) A szívóvezeték nyomáspróbája a szívókosár nélküli, lezárt szívóvezetéken vízzel
történik, a próbanyomás értéke 1,5 MPa, időtartama 5 perc. A nyomáspróba alatt a
szerelvényeknél szivárgás nem megengedett.
(3) Egyéb víztároló esetén a szívócső meglétének, karbantartottságának, a tűzoltásra
tartalékolt, előírt víz meglétének és a vízvételezés céljára kialakított kifolyócsonk
megközelíthetőségének félévenkénti ellenőrzéséről a fenntartó gondoskodik.
(4) A természetes vízforrások, mint tűzoltóvízforrások felülvizsgálatakor a kialakítástól
függően kell az előírásokat kell alkalmazni.
130. A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi
felülvizsgálata
276. § (1) Az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat a lakóépületek – kivéve a fázisonként 32
A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem utáni áramköröket –, közösségi,
ipari, mezőgazdasági és raktárlétesítmények, továbbá lakókocsik, kiállítások, vásárok és más
ideiglenes, vagy áthelyezhető építmények, valamint a kikötők következő villamos
berendezéseire terjed ki:
a) váltakozó áram esetén 1000 V-ot, egyenáram esetén 1500 V-ot meg nem haladó
névleges feszültségű áramkörök,
b) a készülékek belső áramkörét kivéve, minden olyan áramkör, amely legfeljebb 1000 V
feszültségű villamos berendezésből származó, de 1000 V-nál nagyobb feszültségen működik,
különösen kisülőlámpa-világítás, elektrosztatikus szűrőberendezés áramköre, távközlés,
jelzőrendszer, vezérlés rögzített energiaátviteli, erősáramú táphálózata és
c) szabadtéren elhelyezett minden fogyasztói berendezés.
(2) Az alcím előírásai nem vonatkoznak
a) az új berendezések üzembe helyezése előtt vagy üzembe helyezése során szükséges
vizsgálatra,
b) az áramszolgáltatói elosztóhálózatokra, a vasutak munkavezetékeire, a járművek
villamos berendezéseire és a bányák mélyszinti, föld alatti erősáramú berendezéseire,
továbbá az olyan hordozható berendezésekre, amelyekben az áramforrás a berendezés
részét képezi.
(3) Nem vonatkozik ezen alcím azokra a gyógyászati berendezésekre, amelyek villamos
áramnak a gyógyászati kezeléshez történő felhasználására szolgálnak, továbbá a villamos
vontatás készülékeire, beleértve a vasúti járművek villamos szerkezeteit és a
jelzőkészülékeket, az autók villamos szerkezeteire, beleértve a villamos autókat, a
hajófedélzeti, mobil és rögzített partközeli létesítmények villamos berendezéseire, a
repülőgépek villamos berendezéseire, azokra a közvilágítási villamos berendezésekre,
amelyek a közcélú hálózat részei.
277. § (1) A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője,
ha jogszabály másként nem rendelkezik,
a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba
tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy
szabadtér esetén legalább 3 évenként,
b) egyéb esetben legalább 6 évenként
a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt
hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig
megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.
(2) A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

(3) A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy
rendeltetésváltás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a
berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a
jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.
(4) A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a
létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.
(5) A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely
robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.
(6) A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az
üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.
132. Villámvédelem felülvizsgálata
279. § A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek
esetében a villámvédelem felülvizsgálatát
a) a létesítést követően az átadás előtt,
b) e rendeletben előírt időszakonként vagy
c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki
követelményben foglalt különleges eseményt követően
kell elvégezni.
280. § (1) A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a
létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.
(2) A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem
rendelkezik, tűzvédelmi szempontból
a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag
gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási
alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
b) egyéb esetben legalább 6 évenként,
c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan
bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem
hatásosságát módosíthatja,
d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után,
amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,
felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott
határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.
281. § (1) A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá
tartozó villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem
felülvizsgálatát
a) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,
b) a létesítést követően az átadás előtt,
c) a 18. mellékletben foglalt táblázatban előírt időszakonként és
d) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki
követelményben foglalt különleges eseményt követően
kell elvégezni.
(2) A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

XXI. FEJEZET
TŰZVÉDELMI MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGI KÉZIKÖNYV
133. Általános követelmények
282. § (1) Az építmény használatbavételét követő 60 napon belül az építmény
tulajdonosának, társasház esetén a társasháznak az építményre vonatkozó Tűzvédelmi
Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvvel (a továbbiakban: TMMK) kell rendelkeznie
a) az 5 szintesnél magasabb lakóépületek,
b) az 1000 m2-nél nagyobb közösségi épületek,
c) az 1000 m2-nél nagyobb ipari épületek,
d) a 3000 m2-nél nagyobb mezőgazdasági épületek,
e) a 2000 m2-nél nagyobb tárolási épületek vagy
f) speciális építménynek minősülő közúti alagút, valamint felszín alatti vasút
esetében.
(2) A TMMK-ban az építmény tűzvédelmi helyzetét érintő változásokat át kell vezetni, fel
kell tüntetni a változást követő 30 napon belül.
(3) Több tulajdonos esetén a TMMK tartalmáért a tulajdonostársak egyetemlegesen
felelnek.
(4) A TMMK az építmény tartozéka, tulajdonos változásakor, az új tulajdonos részére át kell
adni.
(5) A tulajdonos köteles az üzemeltető részére a TMMK hozzáférhetőségét biztosítani.
283. § (1) A TMMK-t elektronikus vagy nyomtatott formátumban kell elkészíteni, vezetni és
az építmény területén kell tartani.
(2) Az építmény használatbavételét követő 5. évben, majd azt követően 5 éves ciklusidővel
a tulajdonos köteles felülvizsgáltatni az építmény TMMK-ban foglaltaknak megfelelő
kialakítását, állapotát, az alábbiak szerint:
a) az építésügyi engedélyezési tervdokumentáció tartalmának megfelel-e az építmény,
b) a változtatások, átalakítások a vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak megfelelnek-e
és
c) a változtatásokat, átalakításokat rögzítették-e a TMMK-ban.
284. § A TMMK tartalmazza
a) az építmény tűzvédelmi, létesítési követelményeit:
aa) az építészeti kialakítást a tűzvédelmi követelményekkel,
ab) a villamos rendszer és villámvédelem kialakítását és
ac) a felvonók és mozgólépcsők, speciális épületgépészeti rendszerek kialakítását,
b) a tűzjelző berendezés, tűzoltó berendezés, vészhangosítási rendszer és hő- és füstelleni
védelem kialakítását,
c) a rajzi mellékletet,
d) a TMMK készítőjének nevét, címét és jogosultságát és
e) az 5 évenkénti felülvizsgálat elvégzését igazoló dokumentumot.

