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Tisztelt Szövetkezeti 

Tagtársunk/Lakástulajdonos! 
 

 

 

Január 1-jével új tűzvédelmi szabályokat 

vezettek be, amelyek kihatnak a 

szövetkezeti házakra is.  

 

Változnak a tűzvédelmi szabályok 

Növekvő tendenciát mutatott a lakástüzek 

száma az elmúlt tizenöt évben: 2002-ben 

6462 lakástűz volt Magyarországon, míg 

2012-ben 9029. A tűzesetek több mint felét 

az elavult és tűzveszélyes elektromos 

hálózatok és a fűtőberendezések okozták. 

 

Érkeznek az ellenőrzések 

Jövő év elejétől a hatóság már ellenőrizheti 

is az előírások betartását. A 

katasztrófavédelmi szakemberek ellenőrzés 

során szintenként vizsgálják, hogy például 

biztosítottak-e a menekülési útvonalak, 

vagy, hogy hátráltatja-e baj esetén az 

épületből történő biztonságos és gyors 

kijutást egy rács vagy nehezen mozdítható 

tárgy. Ha több szabálysértést is 

felfednek, akár több millió forintos bírságot 

is kiszabhatnak a lakóközösségnek. 

 

Közlekedő, lépcsőház nem tárolásra való 

Az Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság már korábban is arra hívja fel 

a figyelmet, hogy ha az építési, 

engedélyezési eljárás során az épületen 

belül lévő szint áthidalására, a különböző 

rendeltetésű egységek összekötésére, 

valamint a biztonságos menekülés 

érdekében lépcsőt, illetve folyosót terveztek, 

és a ház ezen kialakítás mellett kapott 

építési, később pedig használatbavételi 

engedélyt, akkor a közlekedőket, 

lépcsőházakat már a tervezés szakaszában 

sem tárolási célra, hanem közlekedésre 

szánták, tehát arra is kell használni. A 

lépcsőház, illetve a lépcsőházakhoz 

kapcsolódó közlekedők tűzvédelmi 

szempontból kiemelt szereppel bírnak, 

hiszen menekülési útvonalat jelentenek. Ha 

a menekülési útvonalat leszűkítik az 

otthagyott tárgyak, például egy bicikli vagy 

babakocsi, az megnehezíti a menekülést és 

a tűzoltói beavatkozást egyaránt. 

 

Nem kerülhet semmi az útba 

Az OTSZ rendelkezik a menekülési útvonalak 

leszűkítéséről is, így a menekülési útvonalat 

leszűkíteni például ráccsal, ott éghető 

anyagot tárolni, éghető burkolatot 

elhelyezni kizárólag a tűzvédelmi hatóság 

engedélyével lehet.  

 

Megbüntethető a lakó? 

Bár a házirend elkészíttetésének felelőssége 

a lakásszövetkezeteké, van olyan eset is, 

amikor egy lakót azért büntetnek meg, mert 

olyan helyen dohányzik, ahol az tiltott. 

Nagyobb gond azonban, hogy a tárolókban 

sokan éghető anyagokat halmoznak fel, 

teljesen feleslegesen (például televíziós 

dobozokat) és a lomtalanítások is gondot 

okozhatnak.  
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