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Tűzvédelmi Szabályzat

I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK
1. A Tűzvédelmi Szabályzat jogalapja
A VERESEGYHÁZ KISTÉRSÉG ESÉLY SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSI KÖZPONT (továbbiakban: ESÉLY) a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.
évi XXXI. törvény és a kapcsolódó jogszabályok figyelembevételével elkészítette és – munkáltatói utasításként –- kiadja az ESÉLY Tűzvédelmi Szabályzat-át (a továbbiakban Szabályzat).
A Szabályzat jogalapját egyrészről az 1996. évi XXXI. törvény 19. § módosult (1)-(2)
bekezdései képezik, amelyek az alábbiakat írják elő:

„A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a
magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben
részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél
több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a magas kockázati
osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.
Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik (a munkavégzésben részt vevő családtagjaik) a jogszabályokban meghatározott előírások szerint végezzék a tevékenységüket vagy a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák.”
A Szabályzat kiadásának további jogalapját a:
 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről,
 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról,
 9/2015. (III. 25.) BM rendelet a tűzvédelmi szakmai képesítés követelményeiről,
 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi bírságokról stb.,
 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási
ágakról stb.,
és számos további jogszabály képezi.

2. A Szabályzat célja a létesítmény tűzvédelmi sajátosságainak megfelelően:





meghatározni a tűz elleni védelemmel kapcsolatos jogszabályokban és más szabályzókban meghatározott kötelezettségeknek eleget tévő, a hatékony tűzmegelőzést
szolgáló belső szabályokat, szabályzókat;
kialakítani az egységes és biztonságos tűzvédelmi feltételrendszer megteremtéséhez
szükséges, a védelmi feladatokhoz igazodó tűzvédelmi feladatköröket;
biztosítani a megfelelő műszaki feltételeket, hogy olyan védelmi színvonal valósuljon
meg, amely kellő megelőző hatással bír, szolgálja mind a munkavállalók testi és személyi biztonságát, mind a létesítmény tűz elleni védelmét;
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elérni, hogy minden munkavállaló
- megértse a tűzmegelőzés jelentőségét,
- felismerje a tűzeseteket előidéző körülményeket illetve önállóan végrehajtsa
vagy kezdeményezze azok elhárítását,
- képes legyen egy bekövetkezett tűzeset során a szakszerű riasztás megtételére,
- ismerje a tűzjelzés, tűzoltás során felhasználható eszközök, berendezések működését,
- képes legyen a rendelkezésre álló eszközökkel – testi épsége veszélyeztetése
nélkül a tőle elvárható mértékben – részt venni a menekítésben, a tűz terjedésének megakadályozásában illetve tűz eloltásában.

3. Hatályba lépés
3.1 A Szabályzat területi hatálya kiterjed:
Az ESÉLY által a 2112 Veresegyház, Fő út 108. szám alatti iroda és foglalkoztató
területére (a továbbiakban létesítmény).
3.2 A Szabályzat személyi hatálya kiterjed:



Az ESÉLY minden munkavállalójára, külső munkahelyen dolgozókra illetve a létesítményben és a hatókörben tartózkodó munkát végző személyekre,
A létesítmény területén foglalkoztatottakra, partnerként, ügyfélként, vendégként jelen lévő személyekre az alapvető tűzvédelmi-biztonsági előírások, továbbá a tűzvédelemre vonatkozó tájékoztatás és figyelemfelhívás (jelző-, figyelemfelhívó táblák, szóbeli figyelmeztetés stb.) mértékében és körében.

3.3 A Szabályzat időbeli hatálya:
 A Szabályzat a hatálybalépés napjától visszavonásig érvényes. Amennyiben annak módosítására van szükség, úgy azt lehetőleg a változtatást indokoló jogszabály hatályba
lépéséig el kell végezni.
A Szabályzat előírásainak figyelmen kívül hagyása, vagy be nem tartása, megszegése - a cselekmény, vagy annak nyomán bekövetkezett esemény súlyától és jellegétől függően - fegyelmi, bírságolási, szabálysértési vagy büntető eljárást von maga után.
A Szabályzat végrehajtásával kapcsolatos operatív irányítási hatáskört az intézményvezető
végzi, aki e tevékenységének ellátása során, tűzvédelmi végzettséggel rendelkező személy
vagy ilyen személyt foglalkoztató vállalkozás szolgáltatását veszi igénybe.
A Szabályzatban meg nem határozott, előre nem látható tűzvédelmi követelmények és feltételek vonatkozásában a mindenkor érvényben lévő jogszabályok és műszaki követelmények
(pl. szabványok) előírásai, továbbá az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség útmutatásai
az irányadók.
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Jelen Tűzvédelmi Szabályzat a 2015. október 1-én lép hatályba és visszavonásig érvényes.
Egyidejűleg a hatályba lépés napjáig érvényben lévő Tűzvédelmi Szabályzat hatályát veszíti.
A Szabályzatot – a szükséges mértékben, dokumentáltan – a munkavállalók felé oktatás keretében ismertetni kell.
Veresegyház, 2015. október 1.

........................................
Nagyné Gódor Csilla
intézményvezető

4. Tűzvédelmi Szabályzatban előírtak betartása, betartatása
A Szabályzat az ESÉLY belső számítógépes kommunikációs rendszerén kerül közzétételre, de
egy nyomtatott példánya az intézményvezető részére kiadásra kerül.
Az ESÉLY valamennyi foglalkoztatottja köteles a jelen Szabályzatban leírtaknak megfelelően
tevékenységét végezni és előírásait a jövőben figyelembe venni.
A Szabályzatban indokolt − többek között − előírni:
 a tűzvédelmi szervezet és a vezetők tűzvédelmi feladatát,
 a Szabályzatban foglalt rendelkezések végrehajtásának megszervezéséért, végrehajtá








sáért, ellenőrzéséért felelősöket,
a létesítményre, helyiségekre, terekre, anyagokra stb. vonatkozó tűzveszélyességi osztályba ill. kockázati osztályba sorolást,
az egyes helyiségekre, szabadterekre vonatkozó használati szabályokat,
az egyes technológiák tűzvédelmi, biztonsági követelményeit,
a helyiségekben, szabadtereken folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges éghető anyagok és eszközök felsorolását, ezek megengedett legnagyobb mennyiségét,
az alkalomszerű tűzveszélyes munka végzésének feltételeit, a szemle lefolytatását, felügyelet biztosítását, jelentési kötelezettségeket,
az esetleges robbanásveszélyes osztályba, valamint tűzveszélyes osztályokba sorolt
anyagok tárolásával, kezelésével, szállításával kapcsolatos rendelkezéseket,
az anyagok raktározására, azok mennyiségére, a raktározás módjára szállítására vonatkozó előírásokat,
a dohányzásra vonatkozó szabályokat,
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 az alkalmazott fűtőberendezésekre és használatára vonatkozó szabályokat,
 a szellőző-berendezésekre és azok alkalmazására, kezelésére és használatára vonatko-

zó előírásokat,
 a világító berendezések kezelésére, használatára, felügyeletére vonatkozó előírásokat,
a villámhárítókra vonatkozó rendelkezéseket,
 a munka befejezése utáni intézkedéseket, az üzemszünettel és újraindítással kapcsolatos rendelkezéseket.
A fenti előírásokból csak az ESÉLY-re vonatkozó szabályokat szükséges figyelembe venni.
A Szabályzatban foglaltakat az ESÉLY valamennyi munkavállalója, az esetlegesen ideiglenesen munkát végzőként – különböző jogviszonyban – foglalkoztatottak (a tűzvédelmi oktatás
során készült nyilvántartásban) aláírásukkal kötelesek tudomásul venni, megismerni és azt
magukra nézve kötelezően elfogadni.

A Szabályzatban előírtak megsértése, az esetlegesen kezdeményezett szabálysértési vagy
büntetőeljáráson kívül vagy ezzel egyidejűleg munkajogi és polgári jogi következményekkel is
járhat.
A Szabályzat végrehajtásának állandó és rendszeres ellenőrzése, napra készségének biztosítása, a tűzvédelmi feladatokkal megbízott intézményvezető és a
tűzvédelmi szolgáltató feladata.

II. A TŰZVÉDELMI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS
KÖTELEZETTSÉGEI
1. A tűzvédelmi szervezet feladata, felépítése, működési és irányítási rendje
A létesítményben a tűzvédelmi szakmai feladatokat megbízási szerződéssel a: NAS Kft.
(2112 Veresegyház, Csibaj u. 6.)
ügyvezető igazgatója: Rogányi József tűzvédelmi főelőadó, a továbbiakban mint tűzvédelmi szolgáltató látja el.
(Törzslap szám: 239/14/2012)

PH.
...........................................
Rogányi József
ügyvezető igazgató
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9/2015. (III. 25.) BM rendelet előírásai szerint:
Amennyiben a gazdálkodó szervezetnél a tűzvédelem ellátása szolgáltatás igénybevételével
történik, a szolgáltatást végzőnek az adott szolgáltatáshoz e jogszabályban meghatározott
képesítéssel kell rendelkeznie.
A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi feladatokat ellátók és a tűzvédelmi szolgáltatást
végzők elismert szakmai képesítéseit a rendelet 1. melléklet 4. pontja és az 5. melléklete tartalmazza.
Tűzvédelmi szabályzatot legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi
szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, tűzvédelmi szabályzat készítésére,
módosítására felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult.
A tűzvédelmi szolgáltatást megbízás keretén belül ellátó cég ügyvezető igazgatója, a szükséges képzettséggel rendelkezik.

2. A tűzvédelmi szolgáltató szakmai feladatai:
A tűzvédelmi szolgáltató tevékenységét, szervezetileg az intézményvezetőnek alárendelten, folyamatos munkakapcsolatban végzi.
Ennek keretében:
 ellátja a létesítmény tűzvédelmi felügyeletét,
 gondoskodik a Tűzvédelmi Szabályzat szakszerű elkészítéséről és annak a vezetők és a
dolgozók részére történő ismertetéséről, oktatásáról,
 a Szabályzatban – az illetékes vezetőkkel egyeztetve - munkakörre lebontva meghatározza a tűzvédelmi kötelezettségeket,
 meghatározza a létesítmény helyiségeinek listáját és alapterületi méreteit
(1. sz. melléklet),
 gondoskodik a munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, továbbképzéséről, valamint a
tűzvédelmi felvilágosításról és propagandáról,
 rendszeresen ellenőrzi a létesítmény tűzvédelmi viszonyait, valamint a munkaterületeket, melynek keretében vizsgálja a tűzmegelőzéssel és a tűzkárok elhárításával kapcsolatos feltételrendszerek megteremtését és fenntartását,
 gondoskodik a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban, műszaki előírásokban és
szabályzatokban foglaltak érvényre juttatásáról,
 véleményezi, illetve véleményezteti a létesítmény területén végzendő tűzveszélyes tevékenységek írásos feltételeit, szükség szerint gondoskodik a végrehajtás ellenőrzéséről,
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 szúrópróbaszerűen ellenőrzi a létesítményben elhelyezett tűzoltó technikai eszközök,
felszerelések meglétét, üzemképességük fenntartását, karbantartásuk és felülvizsgálatuk végrehajtását, figyelemmel kíséri az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatok megfelelő időben történő elvégzését, a hiányosságok megszüntetését, a felülvizsgálatok
nyilvántartását,
 ellenőrzi – szükség esetén - a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványok beszerzését,
 lehetőség szerint részt vesz a szakmai felügyeletet ellátó szervek, valamint a tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzéseken, segíti munkájukat, felkészíti a munkaterületeket a tűzvédelmi ellenőrzésekre,
 ellenőrzi és segíti a felügyeleti szerv által meghatározott jelentések és adatszolgáltatások elkészítését,
 részt vesz a létesítmény területén keletkezett tűzesetek körülményeinek feltárásában,
segíti a tűzvédelmi hatóság tűzvizsgálati tevékenységét, a tapasztalatok alapján kezdeményezi a technológia módosítását, a védelem kiegészítését, a Szabályzat előírásainak pontosítását,
 beruházások során figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szempontok érvényesítését,
 ellenőrzi a tűzvédelmi iratok és nyilvántartások kezelését,
 szükség esetén - ha a jogszabályi előírások kötelezővé teszik -, számításokkal igazolja
az OTSZ által meghatározott kiürítési feltételek betarthatóságát.
 megszervezi és levezeti az évenként megtartandó kiürítési gyakorlatokat, melyek
eredményét jegyzőkönyvbe rögzíti,
 az ESÉLY tevékenységének változása, bővülése esetén, hivatalos eljárás kezdeményezésére tesz javaslatot.

3. Az intézményvezető tűzvédelmi feladatai
A jogszabályok által előírtak alapján az intézményvezető feladata a tűzvédelemmel kapcsolatban elsősorban életvédelmi, közösségi értékvédelmi és tulajdonosi értékvédelmi célok biztosítása.
Az életvédelmi célokhoz tartozik különösen:
 a veszélyeztetett személyek menekülésének, mentésének biztosítása,
 a menekülés és a mentés során az életfeltételek biztosítása,
 a tűzoltói beavatkozás résztvevőinek védelme és
 a tűzoltói beavatkozás feltételeinek biztosítása.
A tulajdonosi értékvédelmi célokhoz tartozik különösen:
 a működés, üzemelés folyamatosságának fenntartása,
 a tulajdon, raktárkészlet védelme,
 az eszközök, berendezések védelme, működőképességük fenntartása,
 a tulajdonosi, biztosítási, üzemeltetési költségek optimalizálása.
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Az értékvédelmi célok teljesülése érdekében tett tulajdonosi intézkedések nem
befolyásolhatják kedvezőtlenül az életvédelmi és a közösségi értékvédelmi célok
teljesülését.
Az intézményvezető gondoskodik továbbá:
 tűzvédelmi szervezet létrehozásáról és folyamatos működésének biztosításáról,
 a tűzvédelemhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosításáról,
 a Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról, betartásáról ill. betartatásáról,
 létesítmény tűzvédelméről, tűzvédelmi célú ellenőrzések biztosításáról, és a biztonság
fejlesztéséről,
 a beépített tűzjelző berendezés készenlétben tartásáról, karbantartásáról, felülvizsgálatáról, működéséről (amennyiben kiépítésre kerül),
 a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelmények biztosításáról (szükség esetén),
 tűzoltó készülékek készenlétben tartásáról,
 szükség szerint a kiürítési számítások elkészíttetéséről, és kiürítés gyakoroltatásáról,
dokumentálásáról,
 szükség szerint bővítés, építés stb. esetén a Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv tárolásáról, (amelyet az üzemeltetőnek az adott létesítmény, épület területén
kell tartania),
 a tűzvédelmi helyzetre kiható minden tevékenység, változás írásban történő bejelentéséről, annak megkezdése előtt legalább 15 nappal a tűzvédelmi hatóság felé,
 a katasztrófavédelem részére, a létesítmény területén helyszíni gyakorlatok megtartásának lehetővé tételéről.
 Lehetőség szerint részt vesz a tűzvédelmi hatóság létesítményt érintő eljárásain.

Az intézményvezető tűzvédelmi tevékenysége során:
o

Ellátja a tűzvédelmi feladatok operatív irányítását, ellenőrzését. Folyamatosan ellenőrzi a tűzvédelmi szabályok és előírások betartását, hiányosságok esetén intézkedik
azok megszüntetéséről.

o

Kapcsolatot tart és együttműködik a tűzvédelmi szolgáltatóval a tűzvédelmet érintő
kérdésekben, ennek kapcsán a tűzvédelmi követelmények betartásának vagy a körülmények bármely okból történő megváltozása esetén, a tűzvédelmi szolgáltatót értesíti.

o

Intézkedik a tűzvédelmi bejárásokon, vagy ellenőrzéseken tapasztalt hiányosságok
megszüntetésére.

o

Részt vesz a tűzvédelmi hatósági ellenőrzéseken, illetve a katasztrófavédelem helyszíni gyakorlatain, biztosítja azok zökkenőmentes lebonyolítását, elősegíti az ellenőrzésre jogosult hatósági szervek, személyek tevékenységét.

o

Külső vagy belső személyek tűzveszélyes munkavégzése esetén a megelőző tűz elleni
védelem érdekében gondoskodik a szükséges mértékű felügyeletről, a tűzvédelmi
szabályok betartásáról ill. az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó engedély meglétének ellenőrzéséről és egyeztetéséről.
9
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Az intézményvezető gondoskodik:
 a tűzvédelmi eszközök biztosításáról és az OTSZ előírásainak megfelelő ellenőrzésének,
karbantartásának, felülvizsgálatának elvégeztetéséről,
 a Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló (1. sz. függelék) naprakész vezetéséről,
 a tűzoltási út, terület és egyéb utak biztosításáról,
 a kiadott utasítások a jogszabályokban, a nemzeti szabványokban, és egyéb előírásokban meghatározott megelőző tűzvédelmi rendelkezések végrehajtásáról, folyamatos
megtartásáról és ellenőrzéséről, kiemelten
o szükség szerint a kiürítési gyakorlat legalább évenkénti egy alkalommal történő
megtartásáról,
o a munkavállalók munkába lépése előtti tűzvédelmi oktatásról, valamint az ismétlődő oktatásról, melyet évenként legalább egy alkalommal meg kell tartani.

4. A munkavállalók tűzvédelmi jogai, kötelezettségei, feladatai
Általános kötelezettségek
Valamennyi munkavállalónak a rábízott feladatokat a jelen Szabályzat előírásainak figyelembe vételével kell végeznie.
Kiemelten fontos a következő tűzmegelőzési előírásokkal összefüggő feladatok
jogszerű, folyamatos végrehajtása.
A munkavállalók kötelesek:
 a rábízott feladatokat a foglalkozási szabályoknak megfelelően a Szabályzatban előírtak
betartásával végezni,
 a dohányzási és nyílt láng tilalmára vonatkozó előírásokat betartani,
 a munkahelyen rendet és tisztaságot tartani, megszüntetni minden olyan körülményt,
amely tüzet okozhat,
 az esetleges tűz- és robbanásveszélyt megszüntetni,
 a Szabályzatban meghatározottakat külön felhívás vagy intézkedés nélkül végrehajtani,
 a munkakörüknek megfelelő tűzvédelmi oktatáson, ill. szakvizsgán és továbbképzésen
részt venni,
 a munkavégzés során a technológiai-, műveleti-, kezelési-, és karbantartási utasításokban meghatározott tűzvédelmi előírásokat betartani,
 a tűzjelzés lehetőségét és módját, (4. sz. melléklet) a munkahelyük területén elhelyezett tűzoltó készülékek kezelését és használatát, a tűz esetén követendő magatartási formákat megismerni, illetve tűzeset alkalmával kötelező magatartási szabályokat
betartani és a meghatározott feladatokat végrehajtani,
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 a személyesen észlelt, vagy a tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságokat, szabálytalanságokat az érintett szervezeti egység vezetőjének jelenteni,
 tűzveszélyes tevékenység végzése esetén, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységek
feltételeinek meghatározását írásban kérni, a munkát az engedélyben meghatározottak szerint végezni.
A munkavállalók teendői tűzjelzés, tűzoltás és műszaki mentés esetén

Figyelemmel a Tűzvédelmi törvény 6. § (1) bekezdésére, mely szerint a munkavállalók
(valamennyi személy) tűzoltásban, a műszaki mentésben − ellenszolgáltatás nélkül –
életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével kötelesek közreműködni.
 A kezdeti, kis terjedelmű tűz észlelésekor minden dolgozó kötelessége, hogy a munkahelyeken készenlétben lévő tűzoltó készülékkel és eszközökkel a tűz oltását megkezdje, illetve eloltsa.
 Ha az észlelt tűz eloltása segítséget igényel, akkor az oktatásokon és gyakorlatokon
ismertetett módon (módokon) kell a tüzet jelezni (jelző-helyeken, távbeszélőn, 105,
és/vagy a 112 hívószámon.) A tűzjelzés módját a 4. számú melléklet tartalmazza.
 A tűz észlelése és jelzése után minden dolgozó és vezető kötelessége a tűz által veszélyeztetett személyek, robbanás és tűzveszélyes anyagok, robbanásveszélyes palackok
és vagyontárgyak mentése, illetve a veszélyeztetett területről való eltávolítása.
 A tűz oltását – segítségkérés nélkül – csak akkor szabad megkezdeni, ha annak eloltása a rendelkezésre álló tűzoltó készülékkel lehetséges.
 Elektromos tűznél vízhasználat előtt áramtalanítani kell. Az áramtalanítás ténye akkor
fogadható el, ha azt kellő helyismerettel rendelkező, felelős szakember végezte el.
 Beavatkozás során első feladat az életmentés. Égő embert pokróccal, köpennyel vagy
zuhannyal kell oltani.
Minden tűzesetet – az eloltott tüzet is, a kárösszegre való tekintet nélkül – jelenteni kell a tűzvédelmi hatóságnak. A tűzeset helyszínét a vizsgálat befejezéséig
érintetlenül kell hagyni.
A tűzoltás-vezető (a tűzoltóság vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv tagja) a tűz által
veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges területen minden tevékenységet korlátozhat,
megtilthat, elrendelheti az illetéktelen vagy a veszélyeztetett személyek, valamint az anyagi
javak eltávolítását, a terület kiürítését.
Tűzvédelmi bírságot szab ki a hatóság az 5. számú mellékletben felsorolt esetekben.
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III. TŰZVÉDELMI OKTATÁS RENDJÉNEK MEGHATÁROZÁSA
A tűzvédelmi oktatásokat az alábbiak szerint kell megtartani:

9/2015. (III. 25.) BM rendelet szerint a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt
ötnél több munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas
helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet esetén, ahol középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő a rendelet, a tűzvédelmi oktatás tananyagát
legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti el.
Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező
személy alkalmazását írja elő, a tűzvédelmi oktatást kizárólag felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy tarthat.
A tűzvédelmi oktatások rendszere:
Minden dolgozót munkába állásakor, továbbá a munkahely, a munkakör, a munkafolyamat,
vagy a tűzvédelmi helyzet megváltoztatásakor, illetve évenként ismétlődően tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.
A tűzvédelmi oktatások jellege:




alap
ismétlődő
rendkívüli

Az oktatás formája:



elméleti
gyakorlati

Az új belépő munkavállalók részére a munkába állás előtt, a tűzvédelmi szolgáltató által
összeállított tematika alapján, az intézményvezető előzetes oktatást tart.
A tűzvédelmi szolgáltató –szükség szerint-, de általában havonta összevonva az új belépőket, megtartja a részletes alap tűzvédelmi oktatást.
Nagyobb létszámú belépés esetében, a tűzvédelmi szolgáltató az oktatást a munkába állás előtt megtartja.
Az ismétlődő oktatáson való részvétel minden alkalmazott számára kötelező!
Az indokolt esetben távolmaradókat pótoktatásban kell részesíteni.
Az ismétlődő oktatást minden esetben a tűzvédelmi szolgáltató tartja.
Ezen túlmenően rendkívüli tűzvédelmi oktatást kell elrendelni, illetve megtartani:






új típusú tűzvédelmi berendezés vagy tűzoltó készülék, eszköz készenlétbe állítása,
illetve új tűzveszélyes technológia bevezetése esetén, a teljes érintett állomány tekintetében,
ha olyan tűzeset keletkezik, amelyben szerepet játszott a tűzvédelmi előírások megsértése, mindazok tekintetében, akik számára az intézményvezető elrendeli,
a tűzvédelmi előírásokat megszegőkkel szemben, egyénileg,
hat hónapnál hosszabb távollét után, ismét munkába állóknak, egyénileg,
azok esetén, akiknél a közvetlen vezetőjük tűzvédelmi ismeretek hiányát állapítja
meg, egyénileg.
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Az oktatás, illetve a továbbképzés terjedjen ki:
 a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakra,
 a munkahelyek és a munkafolyamatok tűzveszélyességére,
 a megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre és a használati előírásokra,
 a tűzjelzés módjára,
 a tűz esetén követendő magatartásra,
 a riasztási, továbbképzési és oktatási feladatokra,
 a tűzoltó készülékek és eszközök kezelésére és használatára, valamint
 a tűzvédelmi szabályok, előírások megszegéseinek következményeire.
Az oktatások alapvetően elméleti oktatások, amelyek gyakorlati elemekkel is kiegészülnek
(pl. tűzoltó készülék használata).
Az oktatás, illetve a továbbképzés megtörténtét Tűzvédelmi Oktatási Naplóban kell dokumentálni.
Az oktatási napló a tűzvédelmi iratok között őrzendő és az ellenőrzések alkalmával bemutatásra kerül.

IV. ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES
ELŐÍRÁSOK
A tűzveszélyes munkavégzések feltételeit meg kell határozni és azt megfelelően dokumentálni kell, valamint a munkavégzés során ezen előírások betartását is szükséges ellenőrizni.
Tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag
gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár.
Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol tüzet vagy robbanást
okozhat!
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység:
 Előzetesen írásban 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.
 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.
 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
köteles kiegészíteni.
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Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell: (3. sz. melléklet)
 a tevékenység időpontját, helyét, leírását,
 a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint
 a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.
Meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes
tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
A tűzvédelmi szakvizsgához kötött munka végzése során a munkát végző személy a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványát (vagy annak másolati példányát) köteles magánál tartani.
Amennyiben azt a munkavállaló nem tudja bemutatni, úgy a munkavégzéstől el kell tiltani, az
esetet a munkavállaló munkáltatója felé jelezni kell. (2. számú melléklet)
A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó vagy a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát
végző - szükség esetén műszeres – felügyeletet, valamint az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
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, valamint a munkavégzés helyszínét át kell adni a tevékenység
helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának.
Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.
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V. TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK
1. A használat általános tűzvédelmi szabályai (Csak az ESÉLY-re vonatkozó részeket
kell figyelembe venni!)
Tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben,
tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.
A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos munkavégzéshez szükséges anyag és eszköz tartható.
A helyiségből, szabadtérből, a gépről, berendezésről, 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.
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.
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.
A robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot alkalomszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.
Olajos, zsíros munkaruha, védőruha – ruhatár-rendszerű öltöző kivételével – csak fémszekrényben helyezhető el.
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.
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.
A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg
kell jelölni.
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A mentésre szolgáló nyílászárók helyét a homlokzaton és az épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó helyiség, helyiségcsoport bejáratánál jól látható és maradandó
módon kell jelölni.
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.
2. Munkaterületek és tevékenységek használati szabályai
2.1 Dohányzás
 A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével, a munkahelyen dohányozni nem szabad.
 Munkahelyek zárt légterű helyiségeiben nem jelölhető ki dohányzóhely.
 Dohányzóhelyet a bejárattól 5 m-es távolságban kell kijelölni és fenntartani.
 A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, szabványos tiltó táblával, illetve piktogrammal szembetűnő módon meg kell jelölni és a dohányzó helyen nem éghető anyagú csikktartót kell elhelyezni.
 A munkáltató a munkahelyet nemdohányzó munkahellyé nyilváníthatja. Ebben az esetben a munkáltató kizárólagos rendelkezése alatt álló létesítményekben dohányzóhelyet kijelölni nem lehet.
A nemdohányzó munkahellyé minősítés tényét jól látható és egyértelmű felirat vagy
jelzés alkalmazásával, a munkahelynek a személyforgalom számára nyitva álló valamennyi bejáratánál, valamint a nem kizárólag a munkavállalók által igénybe vett valamennyi helyiségben vagy az ezekhez vezető közlekedőfolyosókon - valamennyi
igénybevevő által jól látható módon - fel kell tüntetni.
 A nemdohányzó munkahellyé nyilvánítás a munkáltatónál a munkavállalók kezdeményezésére vagy velük egyetértésével hozható meg.
 Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
2.2 Tárolás szabályai
 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.
 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.
 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 tárolni nem szabad.
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2.3 Tűzoltási út, terület és egyéb utak (6. sz. melléklet)
 A létesítmény szabadtéri 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.
 Az építményben, helyiségben és szabadtéren
o a villamos berendezés kapcsolója,
o a közmű nyitó- és zárószerkezetének,
o a tűzjelző kézi jelzésadójának (létesítés esetén),
o a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék
hozzáférésének, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
 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.

Az épület menekülésre számításba vett közlekedőin, (lépcsőházában) 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.
 A menekülésre számításba vett közlekedőkben, elhelyezett installációk, dekorációk,
anyagok a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják.
 Épület menekülési útvonalai nem szűkíthetők le.
2.4 Tüzelő-, fűtőberendezések
 Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely
rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
 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.
2.5 Villamos berendezés
 Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén
a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.
 A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki
kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyeket - rendeltetésükből következően - folyamatos üzemre terveztek.
 A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén
a villamos tápellátásról le kell választani.
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 A villamos berendezéseket központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani, valamint a csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá a „ ki - be” kapcsolt helyzetét meg kell jelölni.
 A villamos berendezéseket (villámvédelmi) berendezéseket a vonatkozó jogszabályok
és rendelkezések alapján kell felülvizsgálni. (7. sz. melléklet)
 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.
3. Tűzoltó készülék és felszerelés
3.1 Tűzoltó eszközök
 Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység
-mennyiségeket és a tűzoltó készülékek számát az 8 sz. melléklet tartalmazza.
 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 oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.
 Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani
o az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
o ahol az OTSZ előírja és
o jogszabályban meghatározott esetekben.
 A tűzvédelmi hatóság az előzőekben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.
 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.

4. Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat
4.1 Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása
 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.
 Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsgabizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.
 A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi,
a tűzoltó készülékekkel kapcsolatban az alábbiakat: (10. sz. melléklet)
o az előírt készenléti helyen van,
o rögzítése biztonságos,
o látható,
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o magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható,
o használata nem ütközik akadályba,
o valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában
található,
o hiánytalan szerelvényekkel ellátott,
o fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a
karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen,
o karbantartás esedékessége,
o készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető,
o állapota kifogástalan, üzemszerű.
Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak
megszüntetéséről.
A negyedéves időszakot a tűzvédelmi hatóság döntése esetén 1 hónapra kell lerövidíteni, ha azt környezeti körülmény vagy egyéb veszély indokolja.
A készenlétben tartó gondoskodik a készenlétben tartott tűzoltó készülékek a 9. sz.
mellékletben foglalt táblázatban meghatározott időközönkénti karbantartásáról, a
részben vagy teljesen kiürült, kiürített tűzoltó készülékek újratöltéséről.
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.
A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint
a tűzoltó készülék karbantartásokról Tűzvédelmi Üzemeltetési Naplót vezet
(1. sz. függelék).
A tűzoltó készülékek selejtezéséről a tulajdonos gondoskodik.

4.2 Villamos berendezések felülvizsgálata
 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.
 A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

19

ESÉLY

Tűzvédelmi Szabályzat

 A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy rendeltetés
váltás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez
a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.
 A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.
 A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.
 A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.

5.

A Létesítmény önálló helyiségeire vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályok:

5.1 IRODÁK, TÁROLÓ
 Ezen helyiségek bejáratában jól látható helyen a tűzveszélyre, valamint a vonatkozó
előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket, illetve piktogramot tartalmazó táblát kell elhelyezni. (Amennyiben szükséges.)
 A menekülési utakon, minden menekülésre igénybe vehető kijárati, vészkijárati ajtónál
(és az 50 fő feletti befogadóképességű helyiségekben) a menekülési útvonalra nyíló
ajtóknál a vonatkozó műszaki követelmény vagy azzal egyenértékű biztonságot nyújtó
műszaki megoldás szerinti menekülési útirány jelző rendszert kell kiépíteni, mely a
menekülő embereknek a teljes menekülési útvonal mentén folyamatos és következetes vizuális információt közöl biztonsági jelek segítségével a kiürítés irányáról, figyelemmel az esetleges alternatív útvonalakra is.
 Az építmény, épület menekülési útvonalán legalább egy menekülési útvonaljelző biztonsági jelnek minden esetben láthatónak kell lennie.
 Minden menekülésre igénybe vehető kijárati és vészkijárati ajtót az ajtó fölé, vagy ha
arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó jobb és bal oldalán elhelyezett, az ajtóra mutató biztonsági jellel kell megjelölni. A menekülési útirányt jelölő biztonsági jelet tilos
az ajtóra szerelni, mivel az ajtó nyitott állapotában a jel nem látható, így a meneküléshez szükséges információ eltűnik.
 A helyiségekben tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot felhasználni
csak hatékony szellőzés mellett, gyújtóforrás kizárásával lehet.
 Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy
robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni.
 Tárolás csak kiépített tároló helyeken, polcokon és raklapon történhet, az áru fajtájától
és a csomagolás jellegétől függően.
 A tárolási rend kialakításakor rendkívül fontos szempont a kijáratok megközelítését biztosító utak szabadon hagyása.
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 A helyiségekben I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadékok csak az alábbiakban leírtak
szerint tárolhatók
o fémszekrényben 20 liter,
o robbanásgátló szekrényben 50 liter,
o folyadéktárolásra alkalmas tűzálló szekrényben 60 liter.
o szekrényeken kívül legfeljebb 5 liter anyagmennyiség tárolható helyiségenként.
 A rendszeres napi takarítás során, az összegyűlt hulladékot a szeméttárolóba kell eltávolítani.
 A lámpatesteket úgy kell elhelyezni, hogy a fényforrás gyújtóhatást ne fejtsen ki a környezetében elhelyezett anyagokra.
 Nyílt fűtőszálú villamos hősugárzó használata nem megengedett.
 A munkaszüneti időben felügyelet nélkül üzemelő villamos berendezéseket (pl. hűtőszekrény, stb.) úgy kell elhelyezni, hogy esetleges meghibásodásakor, üzemzavarakor
keletkező tűz ne terjedhessen át a környezetre.
 A padlózatot csúszásmentes állapotban kell tartani. Az esetlegesen kiömlött folyadékot,
anyagot azonnal fel kell takarítani.
 Elektromos melegítő eszköz, kávéfőző csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelően a teakonyhában használhatók.
 A berendezési tárgyakat, egyéb anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre legalább 1,0 m szélességű út maradjon.
 Az irodai berendezések kezelése és karbantartása folyamán, a gyártó által előírt anyagok és folyadékok használhatók.
 A helyiségekben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges éghető anyag (pl. papír)
tárolható.
 Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az
azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
5.2 VIZESBLOKKOK, KÖZLEKEDŐK, ELŐTEREK
 Ezekben a helyiségekben tárolást végezni, anyagot elhelyezni átmenetileg sem szabad.
 A padlózatot csúszásmentes állapotban kell tartani. Az esetlegesen kiömlött vegyszert,
tisztítószert stb. folyadékot, anyagot azonnal fel kell takarítani.
 Az előforduló éghető hulladékot azonnal el kell távolítani.
 A zavartalan meneküléshez, kiürítéshez szükséges útvonal szélességét leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
 A menekülési útvonalakat minden esetben világító (utánvilágító vagy villamos működtetésű) biztonsági jelekkel kell megjelölni, melyeknek legalább a vonatkozó műszaki
követelményben meghatározott ideig alkalmasnak kell lenniük a céljuknak megfelelő
fény kibocsátására.
5.3

TEAKONYHA
 A melegítő, főző, sütő és pirító berendezéseket az üzembe helyezésüket követően felügyelet nélkül hagyni tilos.
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 Csak kifogástalan műszaki állapotú, rendszeresen felülvizsgált és karbantartott konyhai
berendezések használhatók.
 Az ételek, zsírok, olajok túlmelegedését, meggyulladását keveréssel vagy a hőközlés
megszüntetésével meg kell akadályozni. Az esetlegesen bekövetkező meggyulladás
esetén a tűz oltásához lefedéssel az oxigéntől való elzárást, illetve a munkaterületen
rendszeresített porral oltó kézi készüléket kell igénybe venni. Vízzel az égő zsírok
szétfröccsenése miatt a tűz nem oltható!

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen Tűzvédelmi Szabályzatban nem rögzített kérdések tekintetében az 1996. évi XXXI.
törvény, valamint a tűzvédelemhez kapcsolódó jogszabályi előírások, Munka Törvénykönyve és a Ptk., Btk., vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni.
Egyéb – a jelen szabályzatban nem tárgyalt – rendelkezéseket a gépkönyvek, műveleti-, kezelési-, karbantartási-, technológiai- és más utasítások, valamint a vonatkozó nemzeti szabványok tartalmazzák.

Veresegyház, 2015. október 1.
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1. számú melléklet

HELYISÉGLISTA
Sorszám

Helyiség
megnevezése

1

ELŐTÉR

6,29

2

IRODA I.

6,60

3

IRODA II.

16,62

4

IRODA III.

25,31

5

VÁRÓ-ELŐTÉR

10,41

6

TEAKONYHA

5,80

7

IRODA IV.

14,88

8

WC

3,80

9

KOCSISZÍN

36,54

Összesen m2

Területe Tűzszakasz
m2
I.

II.

127,06

23

ESÉLY

Tűzvédelmi Szabályzat

2. számú melléklet

A TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁHOZ KÖTÖTT FOGLALKOZÁSI ÁGAK ÉS
MUNKAKÖRÖK
1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
2. Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300
kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.
7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését,
felülvizsgálatát végzők.
9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését,
felülvizsgálatát végzők.
10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.
13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.
15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.
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3. számú melléklet (MINTA)
Engedély Alkalomszerű Tűzveszélyes Tevékenység Végzéséhez
Sorszám:
A munkavégzés helye: ...........................................................................................................
A munkavégzés ideje:................ év ..............................hó ................. nap .................. órától
.................................................... év ............................hó ................. nap .................. óráig.
A tevékenység megnevezése, pontos leírása:....................................................................................
.....................................................................................................................................................
A munkát végzők nevei:
...........................................................................................................
Tűzvédelmi szakvizsga biz.
vagy okt. napló száma :
...........................................................................................................
A munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó készüléket kell biztosítani:
□ porral oltó

□ CO2 oltó

□ habbal oltó

oltásteljesítmény:.........................................................

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 184. és 185. §, valamint a 20 ................. év .....hó ......napon
megtartott helyszíni szemle alapján a biztonságos munkavégzés érdekében a munkavégzés során............... méteres környezetben az alábbi védelemről kell gondoskodni:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

az éghető anyagokat eltávolítani
gyúlékony padozat védelméről gondoskodni
az el nem távolítható anyagokat nem éghető, megfelelő hőszigetelő anyaggal letakarni
a szinteken az áttöréseket leellenőrizni
a fali és padlónyílásokat, áttöréseket lefedni
munkaterület alatt tűzálló ponyvát kifeszíteni
a munkaterületet tűzálló paravánnal elkeríteni
a fal vagy mennyezet ellentétes oldalán levő éghető anyagot eltávolítani ill. védeni
alaptevékenység korlátozása
az automatikus tűzjelző berendezést bénítani
a tűzveszélyes tevékenység figyelemmel kisérése a szomszédos helyiségekben
a munkavégzés során felügyeletet kell biztosítani
egyéb előírások.........................................................................................................................

A munkát irányító ill. felügyelő személy neve és beosztása :..................................................
A tűzveszélyes tevékenység befejezése utáni teendők:
□

a munka befejezésének jelentése a megrendelő vezetője vagy megbízottja felé

□

a tűzveszélyes munka területének utóellenőrzése a munka befejezésekor és....... óra múlva

Az engedélyben felsorolt előírásokat az alábbi - a helyi sajátosságoknak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészítem ki:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
20.......év........nap...............óra
megrendelő..........................................

25

ESÉLY

Tűzvédelmi Szabályzat

A munkát végző(k) nyilatkozata:
Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, a munkavégzéshez szükséges berendezést a
tevékenység megkezdése előtt leellenőriztem, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát ismerem,
a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem, a munkavégzés befejezése után a területet tűzvédelmi szempontból leellenőrzöm, a munkavégzés befejezését a munkát irányító felé jelentem.
20.......év........nap...............óra
....................................................
munkát végző(k) aláírása

Az irányító ill. felügyeletet ellátó nyilatkozata:
Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, a felügyeleti feladataimmal tisztában vagyok,
a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát és a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem.
20.......év........nap...............óra

.................................................
felügyeletet ellátó aláírása

A tevékenység befejezését tudomásul vettem:
20.......év........nap...............óra

PH.

.....................................................

megrendelő aláírása
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4. számú melléklet

TŰZJELZÉS MÓDJA ÉS TARTALMA
Az a személy aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles a kialakult helyzetet haladéktalanul jelezni a munkahelyi vezetőjének vagy közvetlenül a tűzoltóságnak!
Távbeszélőn történő tűz- és káreset jelzésénél, a jelzést adó személynek a tűzoltósággal
az alábbi információkat kell közölnie:


a tűzeset, vagy műszaki baleset helyét, a létesítmény címét,



az épület, vagy szabadtér rendeltetését,



az épület szintszámát és az eseménnyel érintett szint (emelet, földszint, pince,
padlás) meghatározását,



milyen anyagok égnek, illetve a káreset során milyen műszaki meghibásodás,
vagy veszélyes anyag szabadba jutása következett be,



a létesítményben, építményben tartózkodó személyek életének, testi épségének
veszélyeztetettsége, behatárolható száma,



a jelzést adó személy nevét és a jelzésre használt távbeszélő számát, illetve a
visszahívás lehetőségét.

A jelzést fogadó tűzoltóság ügyeleti szolgálata, általa fontosnak ítélt további információkat is kérhet a jelzést adó személytől.

A TŰZOLTÓSÁG HÍVÓSZÁMA: 105 vagy 112
A tűzjelzést, arra alkalmas készülékével, eszközével, járművével, stb. mindenki köteles
elősegíteni!
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5. számú melléklet

TŰZVÉDELMI BÍRSÁG

Tűzvédelmi szabálytalanság

Tűzvédelmi bírság legkisebb Tűzvédelmi bírság legmértéke /Ft/
nagyobb mértéke /Ft/

1.

Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő

100 000

1 000 000

2.

Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az

200 000

3 000 000

100 000

1 000 000

oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges
3.

Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz vagy
robbanásveszélyt idéztek elő

4.

Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése, oly 30 000/kijárat

45 000/kijárat

módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem
biztosított
5.

Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre 60 000/kijárat

90 000/kijárat

számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy
a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított
6.

Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszű- 200 000/kijárat

300 000/kijárat

kítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal
7.

Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre 300 000/kijárat

400 000/kijárat

számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal
8.

Kiürítésre figyelembe vett közlekedőn, folyosón éghető anya-

60 000/közlekedő

100 000/közlekedő

100 000

1 000 000

10. A kiürítési számítással igazolt/igazolható létszám túllépése

100 000

3 000 000

11. Jogszabály, vagy hatóság által előírt, a tűz- vagy füstszakasz

60 000

200 000

gok, tárgyak elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül
9.

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)

határon beépített tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása
12. Ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, 50 000

1 000 000

terület maradéktalanul nem biztosított

28

ESÉLY

Tűzvédelmi Szabályzat
Tűzvédelmi szabálytalanság

13. Szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvíz

Tűzvédelmi bírság legkisebb Tűzvédelmi bírság legmértéke /Ft/
nagyobb mértéke /Ft/
50 000

1 000 000

14. Tűzoltóság beavatkozásának akadályozása

30 000

2 000 000

15. A létesítményi, továbbá az önkormányzati

100 000/a kötelező

kivétel, felhasználás akadályozása

tűzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy

legkisebb létszámból

hatósági határozatban rögzített, a létszámra,

hiányzó vagy

illetve képzésre vonatkozó előírások megszegése

kiképzetlen személy

16. Tűzoltó készülék készenlétben tartásának, karbantartásának,
hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével):
- készenlétben tartás hiánya

50 000/készülék

- karbantartás hiánya

30 000/készülék

17. Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, karbantartásának,
felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a
védett
a) legfeljebb 100 m2 alapterületű:
b) 101-500 m2 alapterületű:

100 000/rendszer

400 000/rendszer

200 000/rendszer

1 000 000/rendszer

c) 500 m2 feletti alapterületű:

400 000/rendszer

2 000 000/rendszer

18. Tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy 150 000/rendszer

1 500 000/rendszer

hatóság által előírt állandó felügyelet, közvetlen tűzátjelzés hiánya
19. Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűz- 60 000

1 000 000

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

40 000

1 000 000

30 000

1 000 000

felszerelés, készenlétben tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, a feltárt hibák igazolt javításának,
nyomáspróbájának hiánya
21. Jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének,
készenlétben tartásának elmulasztása
22. Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűz- 100 000/fő
védelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása
23. Hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatás- 100 000/eltiltott fő
szervezői tevékenységért, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködésért
24. Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki köve- 100 000

1 000 000

telménytől eltérő végzéséért (természetes személy vagy gazdasági társaság)
25. Tűzvédelmi tervfejezet tűzvédelmi szakértő vagy tűzvédelmi

100 000

1 000 000

tervező nélküli készítése, a tervezői-, szakértői név hiánya, jogosultság számának, saját kezű aláírásának hiánya
26. Ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő, a kivitelező, a fele- 60 000

1 000 000

lős műszaki vezető vagy a tűzvédelmi tervező valótlan nyilatkozatot adott
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Tűzvédelmi szabálytalanság
27. Ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról,

Tűzvédelmi bírság legkisebb Tűzvédelmi bírság legmértéke /Ft/
nagyobb mértéke /Ft/
100 000/munkavállaló

illetve – amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett – a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába
lépéskor – igazolt módon – nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt
28. Ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi 100 000/munkavállaló
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
29. Ha az üzemeltető a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes („A”), 100 000

500 000

a tűz- és robbanásveszélyes („B”), valamint a tűzveszélyes („C”)
tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítmény esetén nem
gondoskodik – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva – megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel
rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével a létesítmény tűzvédelméről
30. Ha a külön jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által

60 000

250 000

31. Ha a külön jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatá- 60 000

200 000

előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készíttetik el
ból jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy a
tűzvédelmi
helyzetre kiható változást nem tartalmazza
32. Ha az építményben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisé- 60 000

2 000 000

ge meghaladja a vonatkozó jogszabályban megengedett tűzterhelési értékeket
33. A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálat 100 000/rendszer

1 000 000/rendszer

hiánya
34. A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálati 50 000/rendszer

300 000/rendszer

minősítő iratban feltárt
- tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott –
hibák igazolt megszüntetésének hiánya
35. Ha az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi 60 000

130 000

tervet vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti,
készítteti el
36. A településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló

30 000

1 000 000

változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti
jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé
37. Ha a bejelentés köteles szolgáltatási tevékenységet a szolgálta- 100 000

1 000 000

tó nem az adott jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte
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Tűzvédelmi szabálytalanság
38. A tűzoltó technikai termék forgalmazásának, javításának, elle-

Tűzvédelmi bírság legkisebb Tűzvédelmi bírság legmértéke /Ft/
nagyobb mértéke /Ft/
100 000

1 000 000

300 000

3 000 000

nőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának a jogszabályban, tűzvédelmi műszaki követelményben és a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése
vagy ezen tevékenység során a termékek működőképességének
veszélyeztetése
39. Ha jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltótechnikai termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság
engedélyét
40. Egyéb tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályza- 20 000

60 000

tokban foglalt előírások, továbbá a tűzvédelmi szabványok előírásainak megszegése esetén
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6. számú melléklet

Tűzoltási út, terület és egyéb utak
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.
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.
Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolója, a közműnyitó - 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.
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.
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.
Épületek menekülési útvonalai nem szűkíthetők le.
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7. számú melléklet
A kisfeszültségű villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata
A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik:
a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztálytartozó 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.
A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

Villámvédelem felülvizsgálata (amennyiben kiépítésre került)
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.
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8. számú melléklet
TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK SZÁMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

Oltóanyag-egység

MSZ EN 3-7

Oltóanyag-egység

MSZ EN

MSZ EN 3-7

1866

OE

A

B

OE

A

1

5A

21B

10

34A

2

8A

34B

12

43A

183B

55B

15

55A

233B

70B

16

IB

89B

17

II B

3
4

13A

5

B

6

21A

113B

18

III B

9

27A

144B

19

IV B

Önálló rendeltetési egység
vagy szabadtér
alapterületig m2

Általános
esetben

50

2

100

Robbanásveszélyes
anyag
tárolása

Önálló rendeltetési egység
vagy szabadtér
alapterületig m2

Általános
esetben

Robbanásveszélyes
anyag
tárolása

6

600

8

24

3

9

700

9

27

200

4

12

800

10

30

300

5

15

900

11

33

400

6

18

1000

12

36

500

7

21

minden további
250

2

6

I. TŰZSZAKASZ 90,52 m2 1 db. rendelkezésre álló 6 kg-os porral oltó tűzoltó készülék
II. TŰZSZAKASZ 36,54 m2 1 db. rendelkezésre álló 6 kg-os porral oltó tűzoltó készülék
A létesítményben elhelyezett tűzoltó készülékek az 1. függelékben részletezve.
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9. számú melléklet

10. számú melléklet
A tűzoltó készülékek negyedéves ellenőrzésének tartalma
Sor-

A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább

szám

negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék

1.

Az előírt készenléti helyen van-e?

2.

Rögzítése biztonságos-e?

3.

Jól látható, könnyen hozzáférhető?

4.
5.
6.
7.
8.

Magyar nyelvű használati utasítása a készülékkel szemben állva olvasható?
Használata nem ütközik-e akadályba?
Valamennyi nyomásmérő/jelző műszer jelzése a működési zónában található?
Hiánytalan szerelvényekkel ellátott?
Fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen?

9.

Karbantartása esedékes?

10.

Készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető

11.

Állapota kifogástalan, üzemszerű?

A negyedéves felülvizsgálatot végző munkavállaló az 1. sz. függelékben található Üzemeltetési Naplóban, a tűzoltó készülék megfelelőségét aláírásával igazolja. A nem megfelelő készüléket a megjegyzés rovatban jelzi és jelenti az üzemben tartónak.
35

