
 Tűzvédelmi szabálytalanság
Tűzvédelmi bírság 
legkisebb mértéke /

Ft/

Tűzvédelmi bírság 
legnagyobb 
mértéke /Ft/

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

30 000/kijárat 45 000/kijárat

Kiürítésre figyelembe vett közlekedőn, folyosón éghető 
anyagok, tárgyak elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélye  
nélkül 

60 000/közlekedő 100 000/közlekedő

Az I. fokú tűzvédelmi hatósággal történt egyeztetés nélkül a 
kiürítésre figyelembe vett közlekedőn, folyosón éghető 
installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá 
egyéb éghető anyagoknak az elhelyezéssel érintett fal- vagy a 
padló felületének 30%-ánál nagyobb mértékű részét borító 
elhelyezése (a beépített építési termékek és biztonsági jelek 
kivételével) 

100 000 1 000 000

Tűzoltóság beavatkozásának akadályozása 30 000 2 000 000
Tűzoltókészülék készenlétben tartásának, karbantartásának, 
hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével):

  

– készenlétben tartás hiánya 50 000/készülék50 000/készülék
– karbantartás hiánya 30 000/készülék30 000/készülék

Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy 
tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, 
karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének 
akadályozása, ha a védett tér

  

a) legfeljebb 100 m2 alapterületű: 100 000 /rendszer 400 000 /rendszer
b) 101–500 m2 alapterületű: 200 000 /rendszer 1 000 000 /rendszer
c) 500 m2 feletti alapterületű: 400 000 /rendszer 2 000 000 /rendszer

Tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály 
vagy hatóság által előírt állandó felügyelet, közvetlen 
tűzátjelzés hiánya

150 000 /rendszer 1 500 000 /rendszer

Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy 
tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibáinak 
igazolt megszüntetésének, vagy a megszüntetésre tett 
intézkedés kezdeményezésének hiánya, amennyiben annak 
észlelése óta több mint 8 nap eltelt.

60 000 1 000 000

Jogszabály vagy hatóság által előírt tűzoltó technikai eszköz, 
felszerelés, készenlétben tartásának, karbantartásának, 
ellenőrzésének, felülvizsgálatának, a feltárt hibák igazolt 
javításának, nyomáspróbájának hiánya

40 000 1 000 000

Ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a 
tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi 
oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat 
megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi 
szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban 
rögzített határidőre – igazolt módon – nem gondoskodott és a 
határidő óta több mint 15 nap eltelt 

100 000/munkavállaló100 000/munkavállaló

A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi 
felülvizsgálat hiánya

100 000 /rendszer 1 000 000 /rendszer

Egyéb tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi 
szabályzatokban foglalt előírások, továbbá a tűzvédelmi 
szabványok előírásainak megszegése esetén

20 000 60 000


