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Bevezető

Az Országgyűlés tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
szóló  1996.  évi  XXXI.  törvény  19  §  alapján  a  gazdálkodó  szervezeteknek
Tűzvédelmi  szabályzatot  kell  elkészíteniük,  mely  szabályzat  elkészítéséhez  a
Belügyminiszter  (a  4/2015.  (II.27.)  BM  rendelettel  módosított)   30/1996.
(XII.6.) BM rendelete ad iránymutatást.
Jelen  tűzvédelmi  szabályzat a  30/2019.  (VII.  26.)  BM rendelettel  módosított
Országos  Tűzvédelmi  Szabályzatról  (OTSZ)  szóló  54/2014.  (XII.  5.)  BM
rendelettel összhangban készült.
A  szabályzat  az  Innopark  Nonfrofit  Kft,  használatában  levő  helységekre
vonatkozó  használati  és  tárolási  szabályokat  tartalmazza,  a  dokumentumban
foglaltak  megismerése  és  megtartása  az  intézmény  területén  dolgozók
biztonságát  szolgálják,  ezért  a  dokumentumban  foglaltak  megismerése  és
megtartása mindenki közös érdeke. 
A  bérleményekben  működő  szervezetek  a  rájuk  vonatkozó  Tűzvédelmi
szabályzatért egyedileg felelnek.

Az intézmény Tűzvédelmi Szabályzatában foglaltak megtartásáért az intézmény
ügyvezetője felel.
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A szabályzattal érintett épület ismertetése

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló Innopark
Nonprofit  Kft.  működteti  a  város  északi  iparterületén  fekvő  Ipari  Parkot  és
Technológiai  Inkubátorházat,  amely  2400  Dunaújváros,  Magyar  út.  106/b.
számú ingatlanon helyezkedik el. Az épület ingatlanon való elhelyezkedését és a
szomszédos épületekhez való kapcsolatát  tekintve,  szabadon állónak minősül.
Az épület 7 félemeletből áll.
 Az épületben 20-75 négyzetméteres műhelyek és 15-76 négyzetméteres irodák
bérelhetők. Mind a 7 szint teljesen beépített. A 7. szinten található 289 m2-es
helység jelenleg még kiadó. 
Az épületben jelenleg 53 cég bérel helyiséget, a hazai kisvállalkozásokon kívül
kisebb koreai mérnöki vállalkozások. A bérlők helységenkénti elhelyezkedését a
mellékelt alaprajzok tartalmazzák.
Az Innopark Nonfrofit Kft saját használatában az alábbi helységek vannak:
- kazánház – 1. szint
- előcsarnok
- iroda – 4. szint
- lift előtér – 4. szint
- informatikai helység – 4. szint
- takarítószertár – 4. szint
- teakonyha – 6. szint
- közlekedők, mosdók, öltözők – szintenként
- lift, liftgépház

Az épület  elsődleges  kijárata  az  előcsarnokra nyíló főbejárat.  Az 1.  2.  és  3.
szinten  rendelkezik  még  további  –  közvetlenül  szabadtérbe  vezető  –
kijáratokkal.

Az  épület  paramétereiből  adódóan  és  jelenlegi  műszaki  felszereltségét
figyelembe véve - hő- és füstelvezető rendszerrel,  illetve tűzjelző rendszerrel
nem rendelkezik, a helységek ajtajai befelé nyílnak - a legnagyobb befogadó
képességű helyiség befogadóképessége maximum 50 fő.

Az épület kijárati útvonalai mentén menekülési biztonsági jelek kaptak helyet,
melyek segítik az épület elhagyását a helyismerettel nem rendelkező személyek
részére is.
A munkavállalók részére, kezdeti tüzek oltására szintenként hordozható tűzoltó
készülékek  illetve  fali  tűzcsapok  vannak  készenlétbe  helyezve  a  hozzá
kapcsolódó biztonsági jelölésekkel.
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1. A szabályzat hatálya

1.1 A szabályzat területi hatálya

Jelen  Tűzvédelmi  Szabályzat  területi  hatálya  kiterjed  az  Innopark  Nonprofit  Kft
kezelésében  lévő  Inkubátorház,  2400  Dunaújváros,  Magyar  u.  106/b.  szám  alatti
létesítmény területére

1.2 A szabályzat személyi hatálya

A  Tűzvédelmi  szabályzat  személyi  hatálya  kiterjed  az  Innopark  Nonprofit  Kft,
állományába tartozó munkavállalókra, továbbá minden az Innopark Nonprofit Kft-vel
jogviszonyban  álló  személyre,  valamint  az  1.1.  pontban  meg-határozott  területen
tartózkodókra (bérlőkre, karbantartókra, alkalmi munkát végzőkre, ügyfelekre).

1.3 A szabályzat időbeni hatálya

A Tűzvédelmi szabályzat időbeni hatálya a fedlapon szereplő időponttól 2021.03.20. a
visszavonásig terjed ki. Ezzel egyidejűleg a korábban kiadott tűzvédelmi szabályzat
visszavonásra kerül.

1.4 A szabályzat tárgyi hatálya

Jelen szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az 1.1. pontban ismertetett területen végzett
minden olyan tevékenységre és tárolásra, melyek hatására tűz keletkezhet.

2. A tűzvédelmi szervezet felépítése, működési-, irányítási 
rendje

A tűzvédelmi szervezet felépítése:

Innopark Nonprofit Kft.
 Ügyvezető: Dr. Huszti Zsolt
 Beosztott munkavállaló 
 Megbízott tűzvédelmi tanácsadó

Az  intézmény  visszatérő,  időszakos,  eseti  feladatai  és  kötelezettségei,  valamint  a
Tűzvédelmi  Szabályzatban  leírt  követelmények  külső  szakemberrel  kerülnek
megoldásra, eseti megbízás, vagy szerződés alapján
Az intézmény  valamennyi  dolgozója  és  bérlője  számára  kötelező  a  tűzmegelőzési
intézkedések  betartása  és  betartatása,  a  testi  épség  és  az  anyagi  javak  védelme
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érdekében. Minden dolgozónak közre kell működnie a Tűzjelzésben, a tüzek tovább
terjedésének megakadályozásában, riasztásban és tűzoltási feladatokban.

Tűzjelzés: a 112 segélykérő számon.

Tűzoltási  feladat:  „a  veszélyeztetett  személyek  mentése,  a  tűz  kiterjedésének
megakadályozása, az anyagi javak védelme.”
Annak érdekében,  hogy a  fenti  feladatokat  maradéktalanul  végre  lehessen  hajtani,
minden  dolgozónak  munkába  állása  előtt  meg  kell  ismernie  az  Inkubátorház
Tűzvédelmi  Szabályzatát,  valamint  a  tűzoltó  készülékek  elhelyezését  és  azok
használatát, illetve a tűzriasztás szabályait.
Az intézmény dolgozóinak kötelessége a tűzvédelmi hiányosságok jelentése és annak
megszüntetésében való aktív részvétel.
A tűzesetet – még az eloltott tüzet is – a legrövidebb időn belül köteles jelenteni az
ügyvezetőnek, valamint területileg illetékes tűzoltóparancsnokságnak.
Minden  tűzesetről  –  az  észlelők  és  jelenlevők  azonnal  jegyzőkönyvet  kötelesek
felvenni, és azt aláírásukkal hitelesíteni.

3. A tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatai és 
kötelezettségei

3.1 Ügyvezető

 Elkészítteti az Inkubátorház Tűzvédelmi Szabályzatát és Tűzriadó Tervét és ellenőrzi,
ellenőrizteti az abban foglaltak betartását.

 Biztosítja a közvetlen tűzvédelmet szolgáló tűzvédelmi berendezések, készülékek, 
felszerelések, technikai eszközök állandó üzemképes állapotban tartását.

 Biztosítja a tűzjelzés technikai lehetőségét.
 Írásos megbízást ad a tűzveszélyes tevékenység végzésére.
 Biztosítja, hogy a gazdasági tervek tartalmazzák a tűzmegelőzés eszközeit és anyagi

fedezetét.
 Rendszeresen ellenőrzi, ellenőrizteti a területen munkát végzőket.
 A tűzvédelmi helyzetről rendszeresen beszámoltatja az alkalmazottakat.
 Lehetőséges  biztosít,  hogy  az  Inkubátorház  területén  tartózkodók/dolgozók  jelen

szabályzat rájuk vonatkozó részét megismerjék.
 A tudomására jutott, intézmény területét érintő tűzvédelmi változásokról 

haladéktalanul tájékoztatja az alkalmazottakat. A szükséges dokumentumok 
pontosításához, valamint naprakész állapotban tartásához szükséges feltételeket 
biztosítja.

 Gondoskodik a munkavállalók  munkába állását  megelőzendő tűzvédelmi  oktatáson
való részvételéről.

 A bejárásokon és a szemléken feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedést 
kezdeményez.
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 Biztosítja a biztonságos munkavégzéshez szükséges előírt, tűz megelőzését szolgáló 
eszközök beszerzését, vizsgálatát és karbantartását.

 Gondoskodik  a  rendkívüli  események  (tűz,  stb.)  előírás  szerinti  kivizsgálásáról,
bejelentéséről, nyilvántartásáról,

 A munkavállalókat veszélyeztető hiányosságok megszüntetésére intézkedéseket tesz.
 időközönként elrendeli a Tűzriadó Terv gyakorlását (minimum évente egy 

alkalommal),
 Előrelátható esetekben, ha a tűzoltás feltételeiben változás következne be, annak 

bekövetkezése előtt 15 nappal, minden más esetben pedig, azonnal köteles azt a Fejér 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tudomására hozni.

 Közreműködik a rendkívüli események (tűz, gázömlés, stb.) előírás szerinti 
bejelentésében és kivizsgálásában.

 A munkavállalókat veszélyeztető hiányosságok megszüntetésére intézkedéseket tesz
 Gondoskodik a lift időszakos biztonsági felülvizsgálatainak elvégzéséről.
 A szabad zöld területek karbantartása során külön figyelmet fordít az épületek, 

létesítmények, kerítések egyméteres körzetének éghetőanyag-mentesen tartására,
 Intézkedik, hogy az intézmény szabad területein mindennemű anyag tárolása csak a 

tűzvédelmi szabályok megtartásával valósulhasson meg 
 Megakadályozza a tűzvédelmi felszerelések rendeltetésüktől eltérő használatát.
 Tevékenysége során ellenőrzi a közlekedési- és kiürítési utak szabadon tartását, 

valamint a tárolási rend betartását.
 Gondoskodik a hiányzó, illetve a hiányossá vált biztonsági jelek kihelyeztetéséről, 

pótlásáról.
 Minden tűzesetet jelentenie kell - még az eloltottat is - a tűzoltóságnak. Gondoskodik, 

hogy a tűz helyszíne a tűzvizsgáló tiszt utasításáig érintetlen maradjon.
 Tűz esetén köteles a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint eljárni. Irányítja a 

tűz esetén történő riasztás végrehajtását. A bent tartózkodó személyek mentését 
levezényli, továbbá gondoskodik az oltás szakszerű megkezdéséről a tűzoltóság 
megérkezéséig.

 Jogai:
 Jogosult a munkavégzés azonnali leállítására, valamint haladéktalan intézkedés 

foganatosítására az esemény megszüntetése érdekében, ha tűz, vagy tűzveszély áll 
fenn.

 Felelős:
 A létesítmény rendjéért, tisztaságáért, a tűzveszélyes anyagok kezelésével, tárolásával 

kapcsolatos előírások betartásáért.
 A dohányzás és nyílt láng használatának tilalmára utaló utasítások érvényre 

juttatásáért.
 A közlekedési utak biztosításáért, a kijáratok, vészkijáratok, tűzoltó felszerelések, 

elektromos főkapcsolók szabadon tartásáért és akadálytalan megközelíthetőségéért.
 Az éghető anyagok a megengedettnél nagyobb mennyiségben ne legyen tárolva 

Különösen felhívva a figyelmet a folyosón tárolás szabálytalanságára
 Munkavégzés (karbantartás, felújítás, korszerűsítés) után a munkaterület tűzvédelmi 

szempontú ellenőriztetéséért (nincs-e tűzveszély, valamint nem maradt-e vissza tüzet 
okozó körülmény)
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Tűzvédelmi dokumentációk

 A tűzvédelemmel kapcsolatos ügyiratokat külön erre a célra rendszeresített dossziéba 
kell gyűjteni. 

 Az iratgyűjtőbe kell elhelyezni:
- a Tűzvédelmi Szabályzatot és mellékleteit
- a Tűzriadó Tervet
- a tűzvédelmi hatóság által megtartott ellenőrzések, bejárások jegyzőkönyveit,
- a munkavállalók tűzvédelmi oktatásával kapcsolatos dokumentációt oktatási 

tematika és napló
- a villamos berendezések időszakos ellenőrzéséről készült jegyzőkönyveket,
- a tűzoltó készülék nyilvántartását, ellenőrzésükről készült jegyzőkönyvet.
- A dokumentációkat a vezető személyében bekövetkezett változás esetén 

jegyzőkönyvileg át kell adni, illetve át kell venni az előírások további végrehajtása
céljából.

- Az épület villámvédelmi felülvizsgálatát igazoló dokumentumot. 
- Gáz készülék felülvizsgálat jegyzőkönyv
- Tűzcsap felülvizsgálati jegyzőkönyv
- Menekülés útirány jelző lámpák jegyzőkönyve

3.2 Munkavállalók, beosztott dolgozók

 Felelős a létesítmény rendjéért, tisztaságáért, közlekedési utak szabadon hagyásáért.
 A  létesítmény  egész  területén  a  dohányzás  tilalmának  szabályait  betartani  és

betartatni.
 Köteles észrevételivel segíteni a tűzvédelmi ellenőrzés lefolytatását.
 Amennyiben  az  intézmény  területén  tűzvédelmi  hiányosságot  tapasztal  azonnal

értesíti az ügyvezetőt.
 Köteles  a  kiürítési  útvonalak  szabadon  hagyását,  valamint  a  tűzoltó  készülék

hozzáférhetőségét biztosítani.
 Köteles a még eloltott tüzes is jelenteni az ügyvezetőnek.
 Köteles  a  Tűzvédelmi  Szabályzatban  foglaltakat  elsajátítani  és  maradéktalanul

végrehajtani.
 Az  intézmény  területén  felelős  a  megelőző  tűzvédelmi  előírások  betartásáért  és

betartatásáért.
 Köteles részt venni a tűzjelzésben, a Tűzriadó lebonyolításában
 Tűz esetén köteles a tüzet  azonnal  jelezni  telefonon a Tűzoltóság felé,  majd a tűz

eloltását haladéktalanul megkezdeni, majd jelezni az esetet az ügyvezető felé. 
 Tűzvédelmi oktatáson kötelesek részt venni.
 Csak előzetes írásos engedély alapján végezhetnek tűzveszélyes tevékenységet (pl.:

karbantartás  során nyílt  láng használata,),  az  engedélyben rögzítettek maradéktalan
betartásával.
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Tűzjelzés

 Minden észlelt, tudomásra jutott és eloltott tüzet jelezni kell a tűzoltóságnak!
 A tűzoltóságot telefonon 112-es hívószámon kell értesíteni!
 A tűz jelzése,  az emberi  élet  mentése és az oltás megkezdése minden állampolgár

kötelessége!
 Tűz esetén az alábbiakat kell közölni a tűzoltósággal:
 - pontos címet,
 - milyen anyag ég, milyen terjedelemben,
 - fenn áll-e emberi élet veszélye,
 - mi van veszélyeztetve,
 - a tűzjelző nevét, telefonszámát,
 továbbá válaszolni kell a tűzoltó által feltett kérdésekre.
 Tűz esetén mindig csak annyi dolgozó legyen az esemény színhelyén, amennyire a

mentéshez és a tűzoltáshoz szükség van.
 A tűz oltása után mindent változatlanul kell hagyni a tűzvizsgálat és a kármegállapítás

sikeres lefolytatása érdekében.
 A tűzjelzés érdekében a tűzoltóság hívószámát (112) jól láthatóan fel kell tüntetni:

- a főbejáratnál
- minden további bejárat mellett

 Dunaújvárosi  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  Dunaújvárosi  Hivatásos  Tűzoltó-
parancsnokság helyszínre érkezéséig amennyiben lehetséges a saját  testi  épségének
veszélyeztetése  nélkül  a  tűz  oltását  meg kell  kezdeni  a  rendelkezésre  álló  tűzoltó
eszközökkel, felszerelésekkel.

 A  helyszínre  érkező  Tűzoltó-parancsnokság  vezetőjének,  (tűzoltásvezetőjének)  az
utasításait mindenki köteles maradéktalanul betartani, illetve végrehajtani.

 A törvény hatálya alá tartozók a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközüket
kötelesek rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járműveikkel segítséget nyújtani.

3.3 Megbízott tűzvédelmi tanácsadó feladatai

 Meghatározott  gyakorisággal,  illetve  az  ügyvezető  igénye  szerint  előre  egyeztetett
időpontban tűzvédelmi  ellenőrzést/bejárást  tart.  Az ellenőrzés  során tapasztaltakról
írásban jelentést/tájékoztatást készít, amit megküld az ügyvezető részére.

a) A  tűzvédelmi  bejárásokon/ellenőrzéseken  feltárt  hibák  és/vagy  hiányosságok
megszüntetésének ügyében – szükség esetén – javaslatot készít.

b) A  tűzvédelmi  hatósági,  szakhatóság  bejárásokon,  illetve  ellenőrzéseken  –  előzetes
értesítés  követően  –  részt  vesz,  amely  során  az  Üzemeltető  érdekeit  képviseli.  Az
ellenőrzés után közreműködik az esetlegesen feltárt hiányosságok, szabálytalanságok
megszüntetésében a hatóság által előírt határidőn belül.

c) Az  Inkubátorház  területén  ellenőrzi  a  készenlétben  tartott  hordozható  tűzoltó
készülék(ek)  üzemeltetői  ellenőrzésének (3 havonkénti),  illetve az időszakos (éves)
karbantartásának  meglétét.  Szükség  esetén  intézkedést  kezdeményez  annak
elvégzésére.

d) A  kiürítési  útvonalon  telepített  menekülési  jelek  meglétét  és  információinak
helyességét ellenőrzi üzemeltetői ellenőrzés keretében.
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e) Ellenőrzi az éves ismétlődő tűzvédelmi oktatásokat 

Zárással kapcsolatos teendők 

A főbejárat automatikus zárása minden munkanapon 16:30-kor megtörténik. Ezután már csak 
a belépőkártyával rendelkezők tudnak az épületbe belépni.

 A területen a tevékenység befejezése után ellenőrizni kell:
- a rend és tisztaság meglétét,
- a hulladékok eltávolítottságát,
- a közlekedési utak és vészkijáratok szabadon tartását,
- a főelzáró szerelvények és feszültségmentesítő kapcsolók elzárását, kikapcsolását 

(amennyiben a tevékenység lehetővé teszi). 

A főbejárat zárása után az épületben tartózkodók tevékenységük befejezése után kötelesek a 
fenti pontokat ellenőrizni az általuk használt területen.

A feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat meg kell szüntetni

4. Tűzvédelmi használati szabályok

4.1 Általános tűzvédelmi szabályok

Az anyagok tűzveszélyességi osztálya

1)  Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartoznak
a) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a

67/548/EGK  és  az  1999/45/EK  irányelv  módosításáról  és  hatályon  kívül
helyezéséről,  valamint az 1907/2006/EK rendelet  módosításáról szóló, 2008.
december  16-i  1272/2008/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet  (a
továbbiakban: CLP rendelet) szerinti

 instabil  robbanóanyagok,  továbbá  az  1.1–1.5.  alosztályba  tartozó
robbanóanyag,

 1. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes gáz, valamint az A és B kategóriába
tartozó kémiailag instabil gáz,

 1. és 2. kategóriába tartozó aeroszol,
 1. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes szilárd anyag,
  A, B, C vagy D típusú önreaktív anyagok és keverékek,
 1. kategóriába tartozó piroforos folyadék,
 1. kategóriába tartozó piroforos szilárd anyag,
 1.  vagy  2.  kategóriába  tartozó,  vízzel  érintkezve  tűzveszélyes  gázokat

kibocsátó anyagok és keverékek,
 1. kategóriába tartozó oxidáló folyadék,
 1. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag vagy
 A, B, C vagy D típusú szerves peroxid,
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b)  a  CLP  rendelet  szerinti  1.,  2.  vagy  3.  kategóriába  tartozó  tűzveszélyes
folyadékok közül

 a 21 °C alatti zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék,
 a  legalább  21  °C  zárttéri  és  legfeljebb  55  °C  nyílttéri  lobbanásponttal

rendelkező folyadék, az olyan vizes diszperziós rendszer kivételével, amelynek
lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-
tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb,

 az  a  folyadék,  amelynek  üzemi  hőmérséklete  meghaladja  a  35  °C-ot,  és
nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke,

 a  legalább 50 °C nyílttéri  lobbanásponttal  rendelkező  gázolaj,  tüzelőolaj  és
világításra használt petróleum kivételével,

c)  az  a)  és  b)  pontba,  valamint  a  (2)  bekezdés  a)  és  b)  pontjába  nem tartozó
anyagok és     keverékek közül

 az éghető gáz,
 az éghető gőz, köd,
 a  por,  valamint  egyéb  kisméretű  szilárd  anyag  levegővel  képzett

robbanásveszélyes keveréke,
 a 21 °C alatti zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék,
 a legalább 21 °C zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék, ha

nyílttéri lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, valamint
 az a folyadék és olvadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35

°C-ot, és nagyobb, mint a nyílttéri  lobbanáspontjának 20 °C-kal csökkentett
értéke.

2) Mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartoznak

a) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és 
keverékek közül
 az 1.6. alosztályba tartozó robbanóanyag,
 az 1. kategóriába tartozó oxidáló gáz,
 az E, F és G típusú önreaktív anyagok és keverékek,
 az 1. és 2. kategóriába tartozó önmelegedő anyagok és keverékek,
 a  3.  kategóriába  tartozó,  vízzel  érintkezve  tűzveszélyes  gázokat  kibocsátó

anyagok és keverékek,
 a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló folyadék,
 a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag,
 az E, F és G típusú szerves peroxid,

b) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és 
keverékek közül az 1., 2. vagy 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok 
közül
 az 55 °C-nál nagyobb nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék,
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 az a folyadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a
nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb,

 az  olyan  vizes  diszperziós  rendszer,  amelynek  lobbanáspontja  szabványos
módszerrel  nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb,
víztartalma pedig 50%-nál kisebb, valamint

 a  legalább 50 °C nyílttéri  lobbanásponttal  rendelkező  gázolaj,  tüzelőolaj  és
világításra használt petróleum,

c) az (1) bekezdés a) és b) pontjába, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjába nem 
tartozó anyagok és keverékek közül
 az  a  szilárd  éghető  anyag,  amely  nem  tartozik  fokozottan  tűz-  vagy

robbanásveszélyes osztályba,
  az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével,
 a vonatkozó műszaki követelmény szerinti  eljárással meghatározott,  150 °C-

nál magasabb gyulladási hőmérsékletű, B–F tűzvédelmi osztályú építőanyag,
 az  a  vizes  diszperziós  rendszer,  amelynek  lobbanáspontja  szabványos

módszerrel  nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb,
víztartalma pedig 50%-nál kisebb,

 az 55 °C feletti nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék,
 az a folyadék és olvadék, amelynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-

ot, és a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb.

3) Nem tűzveszélyes osztályba tartozik
a) a nem éghető anyag, ha nem tartozik a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes 
vagy a mérsékelten tűzveszélyes osztályba,
b) az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és
c) a CLP rendelet szerinti 3. kategóriába tartozó aeroszol.

A kockázati osztály meghatározása az OTSZ szerint:

A  tűzvédelmi  követelményeket  befolyásoló  kockázat  megállapításához  meg  kell
határozni az épületet, önálló épületrészt alkotó kockázati egységeket, azok kockázati
osztályait és azt követően az épület, önálló épületrész mértékadó kockázati osztályát és
speciális építmény esetén annak kockázati osztályát.

A kockázati egység lehet

a) önálló rendeltetési egység,
b) szomszédos önálló rendeltetési egységek csoportja a 11. §-ban foglaltak szerint,
c) épület, önálló épületrész, speciális építmény vagy
d) az épületnek, az önálló épületrésznek, a speciális építménynek a tűzvédelmi 
dokumentáció készítéséért felelős személy által a (3) bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével meghatározott része.
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A tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős személy a kockázati egység 
kiterjedésének meghatározása során figyelembe veszi

a) a rendeltetést,
b) a helyiségek befogadóképességét és az egyes helyiségek közötti 
helyiségkapcsolatokat,
c) a helyiségek elhelyezkedését a kijárati szinthez képest,
d) a benntartózkodó személyek menekülési képességét, helyismeretét, ébrenlétét,
e) a személyek mentésének eszközigényét, a mentést segítők szükséges és 
rendelkezésre álló létszámát,
f) az előállított, felhasznált, keletkező, tárolt anyagok mennyiségét, tűzveszélyességi 
jellemzőit és osztályát, olthatóságát,
g) az előállítás, használat, tárolás tűzveszélyességet befolyásoló körülményeit,
h) a tárolt, kiállított, bemutatott, a rendeltetéshez tartozó tevékenységgel érintett 
anyagokat, tárgyakat közösségi értékvédelmi szempontból, továbbá pótolhatóságát,
i) meglévő építmény esetén az építmény adottságait,
j) létfontosságú rendszerelem esetén annak jellemzőit,
k) a tevékenység körülményeit, jellemző adottságait, az adott technológiából adódó 
állapotokat és azok jellemzőit,
l) a beépített tűzjelző és tűzoltó berendezéssel való ellátottságot.

A kockázati egység részét képezheti a (2) bekezdés a)–c) pontjában foglaltakon kívül

a) a közlekedő helyiség,
b) a rendeltetéssel összefüggő tárolásra szolgáló tárolóhelyiség,
c) a rendeltetéssel összefüggő gépjárműtároló helyiség,
d) a villamos, valamint gépészeti helyiség,
e) a rendeltetéssel összefüggő szociális helyiség és az üzemviteli, adminisztratív 
tevékenységek ellátását biztosító helyiség,
f) a rendeltetéssel összefüggő szolgálati, gondnoki lakás.

A kockázati egység kiterjedésének 10. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti meghatározása 
esetén azonos kockázati egységbe helyezhetőek

a) a lakások egymással,
b) a lakó, a közösségi, a tárolási, az ipari és a mezőgazdasági rendeltetésű önálló 
rendeltetési egységek egymással, ha
ba) az 1. mellékletben foglalt 4. táblázat szerinti feltételek teljesülnek, és
bb) beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés létesítési kötelezettsége esetén a 
berendezést a befogadó tűzszakasz teljes területén, a lakások kivételével kiépítik.

A kockázati egység alaprendeltetése megegyezik a kockázati egységen belüli, azonos 
alaprendeltetésű önálló rendeltetési egységek alaprendeltetésenként összesített alapterülete 
alapján a legnagyobb területet elfoglaló alaprendeltetéssel, ha annak alapterülete meghaladja a
teljes alapterület 50%-át. Egyéb esetben a kockázati egység vegyes alaprendeltetésű.

A kockázati egység kockázati osztályát
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a) speciális építmény esetén a XII. Fejezetben foglaltak alapján,
b) az 1. mellékletben foglalt 3. táblázatban nem szereplő tárolási, továbbá az ipari, 
mezőgazdasági rendeltetés esetén a (2) bekezdés alapján,
c) az 1. mellékletben foglalt 3. táblázatban szereplő tárolási rendeltetés esetén az 1. 
mellékletben foglalt 1–3. táblázat alapján,
d) egyéb esetben az 1. mellékletben foglalt 1. és 2. táblázat alapján
kell meghatározni.

A a kockázati egység kockázati osztályát a tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős 
személy a 10. § (3) bekezdésében felsorolt jellemzők és a tűzvédelmi helyzetet befolyásoló, 
az 50. § (3) bekezdésében felsorolt és az egyéb körülmények vizsgálatával, mérlegelésével 
határozza meg.

Az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó kockázati osztálya 
megegyezik az abban lévő kockázati egységek kockázati osztályai közül a legszigorúbb 
kockázati osztállyal, de

a) legalább AK, ha az épület, önálló épületrész szintszáma meghaladja a 4 
építményszintet,

b) legalább KK, ha az épület, önálló épületrész szintszáma meghaladja a 7 
építményszintet,

c) MK, ha az épület, önálló épületrész szintszáma meghaladja a 15 építményszintet.

Az építményszintek számának a (3) bekezdés, a 24. § (2) bekezdés e) pontja, a 26. § (3) 
bekezdése, a 2. mellékletben foglalt 1. táblázat szerinti, valamint a legfelső építményszint 65. 
§ (1) bekezdés a) pontja szerinti megállapításánál, továbbá a kockázati osztály 1. mellékletben
foglalt 1. táblázat 2. és 3. sora szerinti megállapításánál figyelmen kívül hagyható

a) az a tetőszint, amelyen csak felvonógépház, lépcsőház felső szintje, továbbá 
gépészeti helyiség található, és a gépészeti helyiségek összesített alapterülete nem 
haladja meg a tetőszint alapterületének 25%-át,
b) az a tetőtér, amelyben – a tetőtér beépítetlen részén kívül – csak felvonógépház, 
lépcsőház felső szintje, továbbá gépészeti helyiség található, és a gépészeti helyiségek 
összesített alapterülete nem haladja meg a tetőtér alapterületének 25%-át,
c) az a tetőtér, amelyben a b) pontban foglaltakon kívül kétszintes lakások felső szintje
található, és valamennyi lakás megközelítése a tetőtér alatti szintről biztosított,
d) a galéria, osztószint,
e) ipari, mezőgazdasági, tárolási alaprendeltetés esetén a technológiai szint,
f) szinteltolásos kialakítás esetén az a félszint, amely nem befolyásolja számottevően a
kockázat mértékét,
g) az épület részét képező olyan kilátószint, továbbá az olyan pinceszint, amely 
kiterjedése, befogadóképessége és rendeltetése alapján nem befolyásolja számottevően
a kockázat mértékét.

A kockázat mértéke szerint az épület, önálló épületrész, a speciális építmény és a kockázati 
egység

a) nagyon alacsony kockázati, NAK osztályba,
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b) alacsony kockázati, AK osztályba,

c) közepes kockázati, KK osztályba vagy

d) magas kockázati, MK osztályba tartozik.

4.1.1 Általános használati szabályok:

Az  üzemeltetőnek,  tulajdonosnak,  bérlőnek  a  használat,  a  tevékenység  végzése  során
gondoskodnia kell arról, hogy

 az  építmény,  építményrész  létesítésekor  hatályos  előírások  által  elvárt  biztonsági
szintet a használat és az átalakítások, változtatások során fenntartsa,

 a használati tűzvédelmi előírásokat betartsa,
 tevékenységével tüzet, robbanást, robbanásveszélyt ne okozzon,
 folyamatosan  biztosítsa  a  tűz  észlelésének,  jelzésének,  oltásának,  a  kiürítésnek,  a

tűzvédelmi  berendezések,  eszközök,  felszerelések,  tűzoltótechnikai  eszközök
működésének, hozzáférhetőségének, észlelhetőségének jogszabály vagy hatóság által
előírt feltételeit,

 a tűzvédelmi célú dokumentumokat naprakész állapotban, hozzáférhető helyen tartsa,
 a tűzvédelmi célú jelölések észlelhetőségét, egyértelműségét fenntartsa, és
 a robbanás elleni védelmet, az alkalmazott berendezések robbanásbiztos kialakítását és

működőképességét  a  robbanásveszélyes  technológia  teljes  élettartama  során
fenntartsa.

 Az  építményt,  építményrészt,  a  szabadteret  csak  a  rendeltetésére  vonatkozó
tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

 A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, forgalmazást, valamint az
egyéb  tevékenységet  (a  továbbiakban  együtt:  tevékenység)  csak  a  tűzvédelmi
követelményeknek  megfelelő  szabadtéren,  helyiségben,  tűzszakaszban,  rendeltetési
egységben, építményben szabad folytatni.

 A  helyiségben,  építményben  és  szabadtéren  csak  az  ott  folytatott  folyamatos
tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.

 Tűztávolságon belül tárolási  tevékenység nem végezhető,  kivéve,  ha a tárolt  anyag
mennyisége, minősége, elhelyezése nem növeli a tűz átterjedésének veszélyét. Ezen
területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.

 A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a
tevékenység során keletkezett fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten
tűzveszélyes  osztályba  tartozó  anyagot,  hulladékot  folyamatosan,  de  legalább
műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.

 Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó
folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes
anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni

 A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes  osztályba  tartozó  folyadékot,  fokozottan
tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó és égést
tápláló  gázt  szállító  csőrendszernél  és  tárolóedénynél,  továbbá  minden  gépnél,
berendezésnél és készüléknél az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék csepegését,
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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  fokozottan  tűz-  vagy  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.

 Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolójának, a
közmű  nyitó-  és  zárószerkezetének,  továbbá  a  tűzoltó  vízforrások,  fali  tűzcsapok,
tűzoltó  készülékek,  tűzoltótechnikai  termékek,  felszerelések,  berendezések
hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat
eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

 A  közmű  nyitó-  és  zárószerkezetét,  valamint  annak  nyitott  és  zárt  állapotát  jól
láthatóan meg kell jelölni.

 A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell
jelölni.

 A  mentésre  szolgáló  nyílászárók  helyét  –  a  lakóépületek,  lakó  rendeltetésű
épületrészek,  lakások kivételével  – a homlokzaton és az épületen  belül  a mentésre
szolgáló  nyílászárót  tartalmazó  helyiség,  helyiségcsoport  bejáratánál  jól  látható  és
maradandó módon kell jelölni

4.1.2 Tűzveszélyes tevékenység

 Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást
okozhat.

 Állandó  jellegű  tűzveszélyes  tevékenység  csak  a  tűzvédelmi  követelményeknek
megfelelő, erre a célra alkalmas helyen végezhető.

 Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet 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.

 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, valamint a tűzveszélyes tevékenység nem kezdhető meg.

 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.

 Az alkalomszerű  tűzveszélyes  tevékenységre  vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk
kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi
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szakvizsgához  kötött  munkakör  esetében  –  a  bizonyítvány  számát,  valamint  a
vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

 Tűzvédelmi  szakvizsgához  kötött  tűzveszélyes  tevékenységet  csak  érvényes
tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi
szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

 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.

 A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát
végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy,
akkor a munkát végző, 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. 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.

4.1.3 Dohányzás, nyílt láng, gyújtóforrás használata

Tilos a dohányzás: A szabályzattal érintett épület minden helyiségében!

 Égő dohányneműt,  gyufát  és  egyéb gyújtóforrást  tilos  olyan helyre  tenni  vagy ott
eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

 Dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol
fokozottan  tűz-  vagy  robbanásveszélyes  osztályba  tartozó  anyagot  állítanak  elő,
tárolnak,  dolgoznak  fel,  használnak.  A  dohányzás  és  a  nyílt  láng  használatának
tilalmát biztonsági jellel kell jelölni.

 Fokozottan  tűz-  vagy  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.

A dohányzással kapcsolatos táblák:
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4.1.4 Tárolás szabályai

 Helyiségben,  építményben  és  szabadtéren  csak  az  ott  folytatott  folyamatos
tevékenységhez szükséges fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelten
tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék
mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

 Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előterében mindennemű tárolás tilos.
 A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes  osztályba tartozó anyagot – ha azt nem

nyomástartó edényzetben hozták forgalomba – a mérsékelten tűzveszélyes osztályba
tartozó  anyagra  vonatkozó  követelmények  szerint  csak  zárt  csomagolásban  lehet
tárolni.

 Öngyulladásra  hajlamos  anyagot  egyéb fokozottan  tűz-  vagy robbanásveszélyes  és
mérsékelten  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
legalább  naponta  vagy  –  ha  azt  az  anyag  tulajdonságai  szükségessé  teszik  –
gyakrabban vagy folyamatosan ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell
akadályozni.

 A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.

4.1.5 Tűzoltási út, terület, közlekedési, menekülési és egyéb utak

 A menekülési útvonalak átbocsátóképessége nem szűkíthető le a menekülést biztosító
szélesség alá.

 A  létesítmény  közlekedési,  tűzoltási  felvonulási  útvonalait,  területeit,  valamint
oltóanyagszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell
tartani, amely az időjárási viszonyoktól függetlenül alkalmas a tűzoltó gépjárművek
közlekedésére és működtetésére.
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 A személyek tartózkodására, közlekedésére szolgáló és üzemelés alatt álló helyiségek
kiürítésre  szolgáló ajtóit  lezárni,  üzemszerűen zárva tartani  akkor  lehet,  ha az ajtó
vészeseti nyithatóságát biztosítják. Abban az esetben, ha a rendeltetés, a tevékenység
jellege a belső nyithatóságot kizárja, az ajtó külső nyithatóságát a tűzvédelmi hatóság
által meghatározott módon biztosítani kell.

 Az  épületek  menekülési  útvonalain  fokozottan  tűz-  vagy  robbanásveszélyes  és
mérsékelten  tűzveszélyes  osztályba  tartozó  anyagok  nem  helyezhetőek  el,  nem
tárolhatóak. Ezalól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek,
valamint  azok  az  installációk,  dekorációk,  szőnyegek,  falikárpitok  és  egyéb,  nem
tárolásra szolgáló, valamint a helyiség rendeltetésével összefüggő tárgyak, amelyek az
elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik
le.

 A menekülésre számításba vett közlekedőkben, nem füstmentes lépcsőházakban és a
pinceszinti  helyiségekben  elhelyezett  installációk,  dekorációk,  anyagok  a  hő-  és
füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják.

 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.

4.1.6 Tüzelő-, fűtőberendezések 

 Az  építményben,  helyiségben  csak  olyan  fűtési  rendszer  létesíthető,  használható,
amely  rendeltetésszerű  működése  során  nem  okoz  tüzet  vagy  robbanást.  (Jelen
esetben az épület állandó fűtését biztosító gáz üzemű, fali 100kW kondenzációs kazán,
üzemzavara esetén alkalmazásra kerülő mobil  elektromos hősugárzó,  olajradiátor-
illetve légkondival f).

 A  helyiségben  ahol  fokozottan  tűz-  vagy  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.

 A  fokozottan  tűz-  vagy  robbanásveszélyes  osztályba  tartozó  folyadékkal  vagy
fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó
gázzal  üzemeltetett  tüzelő-  vagy  fűtőberendezés,  készülék  működtetése  alatt,
meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.

 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.
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4.1.7 Szellőztetés

 Mesterséges szellőzés esetén olyan szellőztető berendezést kell használni, hogy annak
be-kapcsolásakor,  illetőleg  üzemeltetés  közben  gyújtószikra  ne  keletkezzen,  és  a
berendezésen keresztül külső gyújtóforrás gyújtási veszélyt ne jelentsen.

 A meghibásodott szellőző berendezést azonnal meg kell javíttatni és csak ellenőrzés
után szabad ismételten üzembe helyezni.

 A szellőztetőrendszer nyílásait eltorlaszolni TILOS!
 Olyan  tevékenység,  amelynek  végzése  során  robbanásveszély  alakulhat  ki,  csak

hatékony szellőztetés mellett végezhető.
 Ha a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag jelenléte során

vagy  ahol  fokozottan  tűz-  vagy  robbanásveszélyes  és  mérsékelten  tűzveszélyes
osztályba tartozó anyag lerakódásával számolni lehet, a szellőztető berendezéseket a
gyártó által meghatározott rendszerességgel tisztítani kell.

 A 14 méternél  magasabban lévő legfelső  használati  szinttel  rendelkező  lakóépület
központi  szellőző  rendszerét,  valamint  melegkonyhás  vendéglátó  hely  és
melegkonyhás  vendéglátó  üzlet  szellőző,  szagelszívó  rendszerét  a  gyártó  által
meghatározott  rendszerességgel,  annak  hiányában  lakóépületben  4  évente,
melegkonyhás  vendéglátó  hely  és  melegkonyhás  vendéglátó  üzlet  esetében  évente
tisztítani, és annak elvégzését írásban igazolni kell.

4.1.8 Hő- és füstelvezetés

 A természetes  és a gépi füstelvezető,  légpótló,  valamint  a füstmentesítést  biztosító
nyílások  nyílászáróinak,  valamint  a  füstgátló  szerkezeteknek  a  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.

 Az installációk,  dekorációk,  anyagok,  bútorok  és  egyéb  berendezési  tárgyak  nem
csökkenthetik  a  füstelvezetéshez,  légpótláshoz  szükséges  nyílásfelületet,  nem
korlátozhatják a hő és füst elleni védelem eszközeinek mozgását, működését.

4.1.9 Csatornahálózat

 Fokozottan  tűz-  vagy  robbanásveszélyes  és  mérsékelten  tűzveszélyes  osztályba
tartozó  gázt,  gőzt  vagy  fokozottan  tűz-  vagy  robbanásveszélyes  osztályba  tartozó
folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel
vegyi  reakcióba  lépő,  fokozottan  tűz-  vagy  robbanásveszélyes  vagy  mérsékelten
tűzveszélyes  osztályba  tartozó  gázt  fejlesztő  anyagot  a  közcsatornába  vagy  a
szikkasztóba bevezetni tilos.
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4.1.10 Gépi berendezés

 Kizárólag  olyan  erő-  és  munkagép  helyezhető  el  és  használható,  amely
rendeltetésszerű használata esetén környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.

 Robbanásveszélyes zónában csak robbanásbiztos erő- és munkagép, készülék, eszköz
helyezhető el és használható.

 A pinceszinti helyiségben, térben, ahol a 0,8-nál nagyobb relatív sűrűségű fokozottan
tűz- vagy robbanásveszélyes gáz vagy gőz jelenlétével lehet számolni, csak olyan gép
és berendezés, eszköz helyezhető el, amely a környezetére tűz- és robbanásveszélyt
nem jelent.

 Ha a  gépbe  jutó  idegen  anyag  tüzet  vagy  robbanást  okozhat,  gondoskodni  kell  a
bejutás megakadályozásáról.

 A  forgó,  súrlódó  gépalkatrésznél  és  tengelynél  a  berendezésre  és  környezetére
tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg kell előzni.

 A  tűz-  vagy  robbanásveszélyes  készülékeket,  gépeket,  berendezéseket  a  gyártó,
külföldi  termék  esetében  a  forgalomba  hozó  a  biztonságos  használatra  vonatkozó
technológiai, és kezelési utasítással köteles ellátni.

4.1.11 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,  amelyek
rendeltetésükből  következően  folyamatos  üzemre  lettek  tervezve.  Ezen  alcím
szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló
készülékek készenléti állapota is.

 A  villamos  gépet,  berendezést  és  egyéb  készüléket  használaton  kívül  helyezésük
esetén a villamos tápellátásról le kell választani.

 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.

4.1.12 Tűzoltó készülék, felszerelés

 Az  építményekben  a  kárelhárítás  során  együttműködő  szervek  által  használt
mindenkori  rádiótávközlési  rendszer  vonatkozásában  a  beltéri  kézi  rádiós
ellátottságot,  azaz  a  kézi  rádió  berendezés  folyamatos  működtetéshez  szükséges
feltételeket az építmény tulajdonosának kell biztosítania.

 A nyilvános távbeszélő készülékek mellett,  továbbá a távbeszélő alközpontokban –
ennek  hiányában  a  létesítmények  fővonalú  távbeszélő  készülékei  mellett  –  a
tűzoltóság  hívószámát  vagy  az  egységes  segélyhívó  számát  jól  láthatóan  fel  kell
tüntetni.
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 Tűzoltó  készülékek  esetében  az  oltásteljesítményekhez  tartozó  oltóanyagegység-
mennyiségeket az alábbi táblázat 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
- az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
- ahol e rendelet előírja és
- jogszabályban meghatározott esetekben

 A  tűzvédelmi  hatóság  a  (3)  bekezdésben  meghatározottakon  túl  további  tűzoltó
készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.

 A tűzoltó készüléket 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.

 A falitűzcsap-hálózatot az alábbi táblázat szerint kell kialakítani, méretezni.

 A B C D E F G

1 Legfelső padlószint

magassága

Legfeljebb 14 m 14 m-nél nagyobb és

legfeljebb 30 m

30 m-nél nagyobb

2 Az építmény megnevezése Egy-egy tűzszakaszában szükséges szintenkénti fali tűzcsapok

23



Innopark Nonprofit Kft                                                                                              TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

3 egyidejűsége vízhozama

[liter/perc/

tűzcsap]

egyidejűsége vízhozama

[liter/perc/

tűzcsap]

egyidejűsége vízhozama

[liter/perc/

tűzcsap]

4 Lakóépület - - 2 150 2 200

5 Igazgatási, iroda- és oktatási 

épület

1 80 2 150 4 200

6 Egészségügyi, szociális 

intézmények, szállás épületek

2 100 3 150 4 200

7 Egyéb közösségi épületek 2 150 3 200 4 200

8 Ipari, mezőgazdasági, 

termelő, tárolási épületek

2 150 3 150 4 200

 A fali tűzcsapokat úgy kell elhelyezni, hogy azok a legtávolabbi hely oltását is tudják
biztosítani – a megközelítési utat tömlőfektetési nyomvonalon kell figyelembe venni
–, valamint a fali tűzcsapok lefedjék a tűzszakasz teljes területét. Egy helyiségen belül
5 méter vízsugár figyelembe vehető, ha azt építményszerkezet vagy beépített bútor,
berendezés nem akadályozza.

 A fali tűzcsapok elhelyezésénél figyelembe kell venni, hogy a fali tűzcsap csak az
adott tűzszakasz védelmét biztosíthatja, másik tűzszakasz védelmére nem tervezhető
be.

 A fali tűzcsapok létesítésekor a kifolyási nyomás szempontjából legkedvezőtlenebb
helyen lévő fali tűzcsapnál ellenőrzésre szolgáló nyomásmérőt kell elhelyezni.

 A  fali  tűzcsapok  használatbavétele  előtt  a  kivitelező  köteles  nyomáspróbát  és
teljesítménymérést – az egyidejűség figyelembevételével – végezni vagy végeztetni és
annak eredményét a tűzvédelmi hatóság részére igazolni.

4.2 Egyedi tűzvédelmi szabályok

4.2.1 Előcsarnok/Közlekedők

 A közlekedési  utak,  a  menekülési  útvonalak, a  közművek elzáró-szerkezetei,  a
tűzvédelmi  felszerelések  folyamatosan  szabadon  és  használható  állapotban
legyenek.

 A közlekedőket raktározás céljára használni átmenetileg sem szabad.
 Csak szabványos és hibátlan világító berendezéseket szabad használni. Javításukat

az erre illetékes szakember végezheti.
 A  „kiürítés”,  menekítés  végrehajthatósága  érdekében  a  helyiség  szélességét

leszűkíteni, azon akadályt jelentő tárgyat elhelyezni nem szabad.
 A helyiségben a rendet és a tisztaságot folyamatosan fenn kell tartani.
 A helyiség  környezetében  elhelyezett  tűzoltó  készüléket  csak a  rendeltetésének

megfelelően  szabad  használni,  azokat  eltorlaszolni,  helyéről  eltávolítani  még
átmenetileg sem szabad
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4.2.2 Elektromos kacsolószekrény

 A kapcsolószekrényben oda nem illő anyagot, árut tárolni tilos.
 A sérült elektromos tokozatok javításáról haladéktalanul gondoskodni kell.
 A  kapcsolók,  biztosítékok  rendeltetésének  és  ki  -  be  helyzetének  esetlegesen

hiányzó jelölését pótolni kell.

4.2.3 Kazánház

 A helyiségbe illetéktelen személynek belépni nem szabad.
 Az helyiségbe vezető ajtót zárt állapotban kell tartani.
 A helyiségben csak az előírások szerint kioktatott és arra feljogosított személyek

dolgozhatnak
 A berendezések kezelési utasításait a helyszínen ki kell függeszteni
 A  helyiségben  a  kazán  üzemeltetési  időszakában  oda  nem  tartozó  anyag,

berendezés, eszköz nem tárolható
 A  kazán  kezelését,  üzemeltetését,  javítását,  beállítását  a  kezelési  utasításában

meghatározottak alapján kell végezni
 A kazánt csak megfelelő képesítésű személy kezelheti, javíthatja, vagy végezhet

rajta karbantartást
 A berendezések kezelési osztályának megfelelő szintű felügyeletet biztosítani kell

4.2.4 Lift/Liftgépház

 A helyiségbe illetéktelen személynek belépni nem szabad.
 Az helyiségbe vezető ajtót zárt állapotban kell tartani.
 A liftet tűz esetén tilos használni
 A gépház kijáratot és a fülke ajtókat még ideiglenesen sem lehet eltorlaszolni
 A helyiségben raktározni, tárolni még ideiglenesen sem szabad
 A liftgépházban  a  szükséges  kenöolajokat  és  zsírokat  fémszekrényben  elzártan

lehet tárolni.  
 Az olajos rongyokat fémedényben kell tárolni, melyet fedővel kell ellátni, a munka

befejeztével a helyiségből el kell szállíttatani.
 A liftgépházakban az ott keletkező tűz oltására alkalmas 1  db tűzoltó készüléket

kell készenlétben tartani

4.2.5 WC, mosdó

 A területen a dohányzás és nyílt láng használata szigorúan tilos!
 Nedves ruhanemű szárítását csak olyan módon szabad végezni, hogy az tüzet ne

okozhasson. Erre a célra hősugárzó, hajszárító, egyéb elektromos berendezés nem
alkalmazható.
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4.2.6 Öltözők

 Helyiségben a berendezési tárgyakat, egyéb anyagokat oly módon kell elhelyezni,
hogy a gyalogos közlekedésre elegendő szélességű (legalább 1 m) közlekedési út a
rendelkezésre álljon.

 A tevékenységhez nem kapcsolódó Tűzveszélyes anyagot az öltözőben tárolni nem
szabad.

 Az öltözőben nyílt fűtőszálú villamos berendezést, hősugárzót használni tilos!
 A szekrényekben tűzveszélyes folyadékot, vagy ilyen anyaggal szennyezett ruhát

tárolni nem szabad. A szekrényeket csak rendeltetésüknek megfelelő célra szabad
használni.

 Az  öltöző  területén  dohányozni  és  nyílt  lángot  használni  tilos.  E  tilalmat  a
vonatkozó szabvány előírásainak megfelelő táblával, jól látható helyen jelölni kell.

 A helyiségben eltávozás előtt a világító berendezéseket le kell kapcsolni.

4.2.7 Iroda

 Az irodákban a dohányzás és nyílt láng használata nem engedélyezett.
 Munkavállalók  a  rájuk  vonatkozó  érvényes  tűzvédelmi  előírásokat  meg  kell

ismerniük, melynek betartása minden dolgozó számára  kötelező!
 Az irodákban a tűzgyújtás semmilyen célból nem engedélyezett.
 Az elektromos háztartási eszközöket (kávéfőző, mikró, vasaló, elektromos főzőlap,

hősugárzó,  stb.)  évente  szerelői  ellenőrzésnek  kell  alávetni,  melyről  feljegyzést
kell készíteni.

 Villamos  árammal  működő  berendezéseket  felügyelet  nélkül  üzemeltetni,
bekapcsolt állapotban felügyelet nélkül hagyni tilos !

 Indokolt  esetben  a  helyiségekben  kiegészítő  fűtésként  zárt  rendszerű  fűtőtest
(villany-  vagy  olajradiátor)  kizárólag  az  intézményvezető  engedélyével
alkalmazható. A fütőtesteket felügyelet nélkül üzemeltetni tilos !

 Elektromos  szerelvények  50  cm-es  körzetében  éghető  anyagot  elhelyezni  nem
szabad.

 Az irodákban tűzveszélyes folyadékokat tárolni, használni tilos!
 A helyiségek állandó, folyamatos takarításáról gondoskodni kell.
 A szemetet, éghető hulladékot a kijelölt tárolóhelyre el kell távolítani.

4.2.8 Raktárak

 Az épület raktáraiban csak az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó árukészlet
tárolható a tárolási szabályok megtartása mellett.

 A szabad  területeken  bárminemű  anyag  tárolását  csak  a  tűzvédelmi  szabályok
megtartásával lehet végezni! A tárolás rendjének kialakítása olyan legyen, hogy a
különböző anyagok, csoportosítva, egymástól elkülönítve legyenek tárolva.
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 A raktárakban tilos a dohányzás és a nyílt láng használata, mely tilalmat táblával is
jelezni kell a bejárati ajtókon.

 Tűzveszélyes, valamint éghető anyagot raktárban felbontani, kimérni tilos!
 A gázpalackok tárolása TILOS!
 Karbantartási,  hiba  elhárítási,  valamint  egyéb  kivitelezői  munkák  során

ideiglenesen a területen tartott  eszközöket,  anyagokat úgy kell  elhelyezni,  hogy
azok  a  közlekedési  utat  el  ne  torlaszolják,  akadályt  ne  jelentsenek  a  Tűzriadó
esetén menekülők számára, valamint a mentési munkát ne hátráltassák.

 A  polcokon  történő  tárolás  során  a  lámpatesteket,  dugaszoló  aljzatokat  egy
méternél jobban megközelíteni nem szabad.

 Tűz- és robbanásveszélyes folyadékokat, valamint aeroszolokat csak nem éghető
poncon lehet tárolni.

4.2.9 Informatikai helység

 A helyiségben tilos a dohányzás és a nyílt láng használata
 A központ védelmére CO2 készüléket kell készenlétben tartani
 A helyiségben csak engedélyezett típusú készülékek, berendezések használhatók
 Elektromos üzemű gépi berendezések üzembe helyezésénél figyelembe kell venni

a berendezés elektromos teljesítményét és a villamos hálózat teljesítmény leadó
képességét. El kell kerülni a hálózat túlterhelését

 Csak  kifogástalan  állapotú,  szabályosan  szerelt  dugvillát,  aljzatot  és  világítást
szabad használni

 A  villamos  hálózatban,  berendezésekben  jelentkező  hibát  csak  megfelelő
képesítéssel rendelkező szakember javíthatja

 A helyiségben használt elektromos gépek, berendezések, készülékek, eszközök a
kezelési utasításaikban előírt célra, módon és szabályok szerint használhatók

 A használaton kívüli gépeket, berendezéseket megfelelően kialakított, erre a célra
kijelölt helyiségekben lehet tárolni

 A berendezéseket a veszélyes felmelegedéstől a helyiség megfelelően kialakított
szellőztetésével vagy hatékony hűtésével kell megoldani

 Csak olyan elektromos berendezés használható, amely rendeltetés szerű használat
esetén a környezetére nézve nem jelent gyújtásveszélyt

 Villamos  gépet  berendezést  egyéb készüléket  a  tevékenység  végeztével  ki  kell
kapcsolni.  Nem  vonatkozik  ez  az  előírás  azokra  a  készülékekre,  amelyek
rendeltetésükből  adódóan  folyamatos  működésre  lettek  tervezve.  Ezen  alcím
szempontjából kikapcsolt állapotnak számít a készülékek készenléti állapota.

 Villamos  gépet,  berendezést,  készüléket  használaton  kívül  helyezésük  esetén  a
villamos táplálásról le kell választani.

4.2.10 Teakonyha

 Helyiségben  éghető  folyadékot  tárolni  még  átmenetileg  is  tilos.  A berendezési
tárgyakon  (bútorokon)  felüli  égető  anyag  tárolás  csak  rendezett  állapotban
engedélyezett, úgy hogy az ne akadályozza a helyiség kiürítési feltételeit.
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 Karbantartási,  hiba  elhárítási,  valamint  egyéb  kivitelezői  munkák  során
ideiglenesen a területen tartott  eszközöket,  anyagokat úgy kell  elhelyezni,  hogy
azok  a  közlekedési  utat  el  ne  torlaszolják,  akadályt  ne  jelentsenek  a  Tűzriadó
esetén menekülők számára, valamint a mentési munkát ne hátráltassák.

 A étkező helyiség területén dohányozni és nyílt lángot használni tilos!

4.2.11 Udvar, szabad tér

 Szabadtéren,  épület  homlokzatának  közvetlen  közelében  éghető  anyagot  tárolni
tilos.

 A  szabadtéren  elektromos  vezetéket,  berendezést  elhelyezni,  csak  személyi
felügyelet  mellett  engedélyezett.  Használatának  befejezését  követően  annak
áramtalanításáról gondoskodni kell.

 Szabadtérben  tüzet  rakni,  tüzelni  tilos!  A  tiltás  alól  az  önkormányzat  helyi
rendeletben adhat felmentést, ebben szabályozza az égetés feltételeit.

5. Tűzvédelmi oktatások, képesítésre vonatkozó követelmények

5.1 Oktatások rendje

 Minden munkavállalónak, munkába állást megelőzően tűzvédelmi oktatásban kell
részesülnie,  továbbá  tűz  területre  történő  áthelyezésekor,  illetve  tűzesetet
követően, valamint tartós távolmaradást követően (6 hónap) tűzvédelmi oktatásban
kell részesíteni

 Gondoskodni  kell  továbbá,  fent  megjelölt  személyek  rendszeres  tűzvédelmi
továbbképzéséről. A továbbképzéseket évente egy alkalommal kell megtartani.

 A tűzvédelmi oktatást elméleti és gyakorlati formában kell megoldani.
 Az oktatásokról nyilvántartást kell vezetni (tűzvédelmi oktatási napló).
 Az  oktatások  során  ismertetni  kell  az  1996.  évi  XXXI.  törvényt  a  tűz  elleni

védekezésről,  a  műszaki  mentésről  és  a  tűzoltóságról  és  végrehajtására  kiadott
jogszabályokat, a Tűzvédelmi Szabályzatot, a Tűzriadó Tervet valamint az adott
munka elvégzéséhez szükséges tűzvédelmi ismereteket.

 Az oktatáson a megjelenés mindenki részére kötelező!

5.2 Oktatások fő témakörei

 Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról, valamint a végrehajtási utasításainak előírásai.

 A Tűzvédelmi Szabályzat előírásai.
 A Tűzriadó Terv előírásai
 A tűzjelzés módja és a rendelkezésre álló lehetőségek.
 A tűz esetén követendő magatartás.
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 A menekülési útvonalak.
 A  készenlétben  álló  tűzoltó  készülékek  használati  előírásai,  gyakorlati

alkalmazása.
 A tűzvédelmi előírások megszegésének jogkövetkezményei.

 

5.3 Tűzvédelmi szakvizsga

Tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie:
A hatályos 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. számú melléklete értelmében:
A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök

 Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
 Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban

300  kg  tömegmennyiséget  meg-haladó  mennyiségű  tárolását  vagy  100  kg
tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó
feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.

 Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
 Tűzgátló,  füstgátló  nyílászáró-szerkezetek  beépítését,  felülvizsgálatát,

karbantartását, javítását végzők.
 Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
 Pirotechnikai  szakbolti  eladók,  raktárkezelők,  terméküzemeltetők,  anyag-  és

termékgyártás-vezetők.
 Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
 Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését,

felülvizsgálatát végzők.
 Beépített  tűzoltó berendezések kivitelezését,  karbantartását,  javítását,  telepítését,

felülvizsgálatát végzők.
 Beépített  tűzjelző  berendezéseket  tervezők,  a  kivitelezésért  felelős  műszaki

vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
 Beépített  tűzoltó  berendezéseket  tervezők,  a  kivitelezésért  felelős  műszaki

vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
 Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.
 Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását,

javítását végzők.
 Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.
 Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

A  Tűzvédelmi  Szabályzat  készítésekor  az  Innopark  Nonprofit  Kft-nek  tűzvédelmi
szakvizsgára kötelezett dolgozó nincs.

Az  intézmény  területén  (karbantartás  és  felújítás  keretében)  a  fenti  szakvizsgához  kötött
munkakörökben  foglalkoztatott  szolgáltatókkal,  vállalkozásokkal,  vállalkozókkal  kötött
szerződésben ki kell térni a szakvizsgakötelezettség teljesítésére.
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6. Tűzvédelmi ellenőrzések

6.1 Tűzoltósági ellenőrzés

 A tűzvédelmi hatóság – előzetes értesítés alapján – tűzvédelmi ellenőrzést tarthat.
 A hatóság részére biztosítani kell a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét.
 A tűzvédelmi hatósági ellenőrzésén a szolgáltatási ágazatvezető vagy megbízottja

képviseli az intézményt

6.2 Belső tűzvédelmi ellenőrzés

 Évente  legalább  két  alkalommal  a  tűzesetek  (káresetek)  megelőzése  érdekében
belső tűzvédelmi ellenőrzést kell tartani.

 A belső  tűzvédelmi  ellenőrzés  célja  a  jogszabályokban,  műszaki  előírásokban,
valamint  a  Tűzvédelmi  Szabályzatban  előírt  feltételek  meglétének  ellenőrzése,
illetve a szükséges intézkedések meghozatala.

 A tűzvédelmi belső szemle vizsgálati szempontjai:
- jogszabályokban és más, műszaki előírásokban meghatározott tűzvédelmi

követelmények teljesülése,
- a Tűzvédelmi Szabályzatban előírtak megvalósulása,
- tűzvédelmi  oktatások  (előzetes-,  ismétlődő-,  pót-,  illetve  rendkívüli

oktatás),
- közlekedési utak szabadon hagyása
- dohányzás szabályainak betartása
- tűzoltó felszerelések üzemképes állapotának ellenőrzése
- biztonsági jelzések megléte és állapota
- tűzvédelmi dokumentációk megléte, érvényessége

6.3 Napi és folyamatos ellenőrzés

 A  munkavállaló  naponta  munkakezdés  előtt,  illetve  munkavégzés  közben
meggyőződik:

- a munkahelyek tűzvédelmi követelményeinek megfelelőségéről
- a munkahelyi rend meglétéről,
- a közlekedési utak szabadon hagyásáról,
- tűzoltó készülékek meglétéről

 A  tapasztalt  hiányosságok  megszüntetésére  intézkedést  kell  tenni,  illetve
kezdeményezni.
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7. Tűzvédelmi ellenőrzések és felülvizsgálatok végrehajtásának 
felelősei 

 Tűzvédelmi oktatás
- a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi

XXXI. törvény 22.§ (3) bekezdés alapján –> Üzemeltetői kötelezettség

 Tűzvédelmi szabályzat készítése
- a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi

XXXI.  törvény  19.§  (1)  bekezdés  a).  pontja  alapján  –>  Üzemeltetői
kötelezettség

 Tűzvédelmi szabályzat naprakész állapotban tartása
- a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet

2.§ (1) bekezdése alapján –> Üzemeltetői kötelezettség

 Tűzriadó terv készítése
- a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet

4.§ (1) bekezdése alapján –> Üzemeltetői kötelezettség

 Kisfeszültségű  erősáramú  villamos  berendezések  időszakos  felülvizsgálatának
elvégzése

- az  Országos  Tűzvédelmi  Szabályzatról  szóló  54/2014.  (XII.  5.)  BM
rendelet 277.§ (1) bekezdése lapján –> Berendezés üzemeltetője

 Villámvédelmi felülvizsgálat elvégzése
- az  Országos  Tűzvédelmi  Szabályzatról  szóló  54/2014.  (XII.  5.)  BM

rendelet 280.§ (2) bekezdése lapján –> Épület tulajdonos kötelezettsége 

 Tűzoltó készülék karbantartása, nyilvántartás vezetése
- az  Országos  Tűzvédelmi  Szabályzatról  szóló  54/2014.  (XII.  5.)  BM

rendelet  264.§  (5)  és  (7)  bekezdése  lapján  –  „Készenlétben  tartó
kötelezettsége” -> Üzemeltető 

 Tűzoltó készülék negyedéves készenlétben tartói ellenőrzése
- az  Országos  Tűzvédelmi  Szabályzatról  szóló  54/2014.  (XII.  5.)  BM

rendelet 264.§ (1) bekezdése lapján – „Készenlétben tartó kötelezettsége” -
> Üzemeltető

 Biztonsági jelölések kihelyezése, pótlása
- pl.:  napelem,  tűzoltó  készülék,  fali  tűzcsap,  menekülési  útirányjelző

biztonsági jelek, tűzjelző kézi jelzésadók, közmű főelzárók – > Üzemeltetői
kötelezettség
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 Az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását (amennyiben van)
- a  kéményseprő-ipari  tevékenység ellátásának  szakmai  szabályairól  szóló

21/2016.  (VI.  9.)  BM rendelet  3.  § (3)  bekezdés  alapján  – Üzemeltetői
kötelezettség

8. Tűzvédelmi bírság

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi bírságról:
 Több  szabályszegés  együttes  fennállása  esetén  a  bírság  mértéke  az  egyes

szabályszegésekért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint.
 A tűzvédelmi bírság kiszabására első fokon a szabályszegést észlelő tűzvédelmi

hatóság jogosult  abban az esetben,  ha az észlelt  szabályszegés  a  hatóság adott
eljárásához  közvetlenül  kapcsolódik,  vagy  a  szabályszegés  helyszínének
tűzvédelmi hatósági ellenőrzésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. Az 1.
melléklet  43.  sorában  rögzített  esetben  a  központi  szerv  jogosult  a  bírság
kiszabására.

 A Ttv. 43. §-ában meghatározott tűzvédelmi bírságot a bírságot kiszabó határozat
véglegessé  válásától  számított  30  napon belül  kell  a  határozatban  megjelölt,  a
Magyar Államkincstár által e célra létrehozott központosított beszedési számlára
befizetni (a továbbiakban: befizetés).

 A befizetés során az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „tűzvédelmi
bírság” szöveget, a határozat számát és a bírságfizetésre kötelezett nevét.

 A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi
felelősség,  valamint  a  tűzvédelmi  bírság  kiszabására  okot  adó  szabályszegés
megszüntetésének kötelezettsége alól.

 A tűzvédelmi bírság kiszabásáról szóló végleges döntést költségvetési okokból a
központi szerv költségvetési intézményével is közölni kell.

1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez  81  

A B C

1
.

A tűzvédelmi szabályszegés megnevezése

A
tűzvédelmi

bírság
legkisebb
mértéke

(Ft)

A tűzvédelmi
bírság

legnagyobb
mértéke

(Ft)

2
.

tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet vagy robbanást idézett elő 10 000 1 000 000

3
.

tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet vagy robbanást idézett elő, és
az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges

20 000 3 000 000

4
.

tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt 
idéztek elő

20 000 1 000 000
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5
.

kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárva tartása
a nyílászáró vészeseti nyithatóságának biztosítása nélkül, ha a nyílászáró 
tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartózkodók kiürítésére szolgál

40 000 1 500 000

6
.

kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárva tartása a nyílászáró 
vészeseti nyithatóságának biztosítása nélkül, az 5. sortól eltérő egyéb esetben

30 000 1 200 000

7
.

épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben 
szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés 
felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak, kiürítésre 
szolgáló nyílászáró nyílásának a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség 
mértékén túli leszűkítése, ha a menekülési útvonal, a nyílászáró 
tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartózkodók kiürítésére szolgál

30 000 1 000 000

8
.

épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben 
szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés 
felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak, kiürítésre 
szolgáló nyílászáró nyílásának a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség 
mértékén túli leszűkítése a 7. sortól eltérő egyéb esetben

20 000 800 000

9
.

az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú installációk, dekorációk, 
szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló, valamint a helyiség 
rendeltetésével összefüggő tárgyak az elhelyezéssel érintett fal vagy
a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése
(a beépített építési termékek és a biztonsági jelek kivételével)

20 000 500 000

1
0.

a kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt vagy igazolható 
létszám túllépése

30 000 3 000 000

1
1.

jogszabály vagy hatóság által előírt tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás 
megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása

30 000 200 000

1
2.

a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület 
maradéktalanul nem biztosított

30 000 1 000 000

1
3.

szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel vagy 
oltóvíz-felhasználás akadályozása

30 000 1 000 000

1
4.

a tűzoltóság beavatkozásának akadályozása 20 000 2 000 000

1
5.

a létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó 
jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, felszerelésre, 
illetve a képzésre vonatkozó előírások megszegése

50 000 2 000 000

1
6.

tűzoltókészülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító 
járművek kivételével)

20 000 50 000

1
7.

tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek 
kivételével) alapkarbantartás elmulasztása esetén

10 000 20 000

1
8.

tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek 
kivételével) közép- vagy teljes körű karbantartás elmulasztása esetén

20 000 30 000

1
9.

a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés 
készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, felülvizsgálatának 
hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér legfeljebb 100 m2 alapterületű

50 000 400 000

2
0.

a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés 
készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, felülvizsgálatának 
hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér
101–500 m2 alapterületű

100 000 1 000 000

2
1.

a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés 
készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, felülvizsgálatának 

200 000 2 000 000
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hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér
500 m2 feletti alapterületű

2
2.

tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által 
előírt állandó felügyeletének, tűzátjelzés hiánya

100 000 1 500 000

2
3.

jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó eszköz, 
felszerelés, készülék, berendezés hibái igazolt megszüntetésének,
vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya,
ha a hiba észlelése óta több mint 8 nap eltelt

50 000 1 000 000

2
4.

jogszabály vagy hatóság által előírt, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
szóló miniszteri rendeletben meghatározott érintett műszaki megoldás 
létesítésének, készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, 
ellenőrzésének, felülvizsgálatának, nyomáspróbájának, a feltárt hibák igazolt 
javításának hiánya, működésének akadályozása, ha az nem tartozik más 
tűzvédelmi bírságtétel alá

30 000 1 000 000

2
5.

jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben 
tartásának elmulasztása

30 000 1 000 000

2
6.

tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi 
szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása

50 000 500 000

2
7.

hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői 
tevékenység, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való 
közreműködés

50 000 500 000

2
8.

tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő 
végzése (természetes személy vagy gazdasági társaság)

50 000 1 000 000

2
9.

tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése 50 000 1 000 000

3
0.

a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nem
a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelően tervezte meg az
építményt

30 000 1 000 000

3
1.

a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető valótlan nyilatkozatot adott
a tűzvédelmi dokumentáció készítése során

30 000 1 000 000

3
2.

a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve a 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

30 000 1 500 000

3
3.

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 lejárta óta több mint 15 nap eltelt

30 000 1 000 000

3
4.

az üzemeltető – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva – megfelelő 
szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy 
szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik
a tűzvédelemről ott, ahol ezt jogszabály előírja

50 000 500 000

3
5.

a jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi 
szabályzatot nem készítik, készíttetik el

50 000 250 000

3
6.

a jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából a jogszabályban előírt 
kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy az a tűzvédelmi helyzetre kiható változást 
nem tartalmazza

50 000 200 000

3 az építményben, építményrészben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége 30 000 2 000 000
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7.
meghaladja az építmény létesítésekor, átalakításakor hatályban lévő jogszabály 
szerinti tűzterhelési értékeket, és a megnövelt tűzterheléshez kapcsolódó, a 
jogszabály által előírt követelményeket nem érvényesítették

3
8.

a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő 
iratban feltárt – tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott – hibák
igazolt megszüntetésének hiánya

40 000 300 000

3
9.

az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy 
egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készítteti el

50 000 200 000

4
0.

a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások 
bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó 
hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett 
létesítményi tűzoltóság felé

30 000 1 000 000

4
1.

a tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott jogszabályi 
előírásoknak megfelelően végezte

50 000 1 000 000

4
2.

a tűzoltótechnikai termék, építési termék tűzvédelmi célú ellenőrzésének, 
felülvizsgálatának, karbantartásának, javításának a műszaki előírásokban, vagy a 
tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése, vagy
ezen tevékenység során a termék működőképességének veszélyeztetése, ha az 
nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá

50 000 1 000 000

4
3.

a jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltótechnikai termék 
forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét

200 000 3 000 000

4
4.

a tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt egyéb 
előírások megszegése, ha az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá

20 000 60 000

4
5.

a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, tárolására, szállítására, 
felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó tűzvédelemmel 
összefüggő előírások megszegése

20 000 1 000 000

4
6.

az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságait igazoló tűzvédelmi szakértői 
nyilatkozatnak a tűzvédelmi hatósághoz történő megküldésének elmulasztása

30 000 100 000

4
7.

ha a tűzvédelmi szakértő az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságairól 
valótlan nyilatkozatot tesz

50 000 1 000 000

4
8.

szabadtéri égetés során az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre és
az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi előírások be nem tartása

20 000 400 000

4
9.

eltérés a nemzeti szabványok tűzvédelmi előírásaitól és a tűzvédelmi műszaki 
irányelvek rendelkezéseitől a tűzvédelmi hatóság jóváhagyása nélkül

50 000 1 000 000

5
0.

eltérés a tűzvédelmi hatóság által jóváhagyott eltérő műszaki megoldástól, 
kivéve, ha a jogszabályban, nemzeti szabványban vagy tűzvédelmi műszaki 
irányelvben foglalt műszaki megoldást alkalmazzák

50 000 1 000 000

9. Záró rendelkezések

 A  szabályzatban  rögzített  előírásokat  minden  munkavállaló  számára  munkába
álláskor, továbbá az ismétlődő oktatások keretében ismertetni kell.

 A  munkavállalók  aláírásukkal  elismerik,  hogy  az  utasítás  tartalmát  tudomásul
vették.
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 Amennyiben  a  tűzvédelmi  szabályzatban  nem,  vagy  csak  részben  szabályozott
tűzvédelmi kérdések merülnének fel, úgy azt a tűzvédelmi megbízottal konzultálva
szabályozni kell.

 Jelen  Tűzvédelmi  Szabályzat  hatályba  lépésével  a  területre  kiadott  összes  e
tárgyban íródott utasítás hatályát veszti.

1.számú melléklet tűzoltókészülékek
készenléti helyei és típusai

A szükséges tűzoltókészülékek készenléti helyei és típusai:

Sors. Készenléti hely Típus db
1. 1. szint Rotech 6kg 2

2. 1. szint Glória 2kg CO 1
3. 1. szint (kazánház) Protex 6 kg 1
4. 2. szint Rotech 6 kg 2
5. 3. szint Rotech 6 kg 2
6. 4. szint Rotech 6 kg 1
7. 4. szint Total 6kg 1
8. 5. szint Rotech 6 kg 2
9. 6. szint Rotech 6 kg 1
10. 7. szint Maxima 6 kg 1
11. Előtér Rotech 6 kg 1
12. 1. szint Falitűzcsap 1
13. 2. szint Falitűzcsap 1
14. 3. szint Falitűzcsap 1
15. 4. szint Falitűzcsap 1
16. 5. szint Falitűzcsap 1
17. 6. szint Falitűzcsap 1

A tűzoltókészülékek üzemeltetői ellenőrzésének és karbantartásának dokumentálása külön lapon
történik.
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2. számú melléklet Tűzveszélyes tevékenység
végzését engedélyező személyek névsora

Tűzveszélyes tevékenység végzését engedélyező személyek névsora:

Ügyvezető: Dr, Huszti Zsolt

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

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

.......................................................................................
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3. számú melléklet ENGEDÉLY ALKALOMSZERŰ
TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉGHEZ

ENGEDÉLY  ALKALOMSZERŰ  TŰZVESZÉLYES
TEVÉKENYSÉGHEZ

Az előzetesen megtartott helyszíni szemle alapján a hatályos tűzvédelmi rendelkezések figyelembe vételével engedélyt
adok az alábbi munkavégzésre:

A munkavégzés helye:..............................................................................................................

A  munkavégzés  ideje:    20....  év............................  hó  ............  nap............................  órától  20....
év.............................hó..............nap.............................óráig

A  munkát  végzők  létszáma:  ……..neve:   ................................................Tűzvédelmi szakvizsga  bizonyítvány
száma : .......................                   Beosztása: .................................................

Tevékenység leírása:.................................................................................................................................

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

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység fajtája:
Hegesztés: ............................................………… 
Lángvágás: ...........................................…………… 
Melegítés: .............................................…………… 
Szikraképződéssel járó tevékenység:  
Egyéb: ……………............................

A munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó felszereléseket, tűzoltó készülékeket kell készenlétbe helyezni:
Töltet  nagysága:    6 kg   12 kg          50 kg   Egyéb: …………………………………….

Található-e éghető anyag, tűzveszélyes folyadék, gáz a tevékenység közelében:      igen        nem 
El lehet-e távolítani az éghető anyagot a közelből   .......     igen        nem 
El kell-e távolítani az éghető anyagot a közelből:        . .    igen         nem 
Ha igen, akkor ezt a tevékenység környezetéből ……………..  méteren kívül kell megtenni

Milyen módon kell védeni a tevékenység környezetét
Környezet elhatárolásával ....................................... 
Figyelmeztető jelzések kihelyezésével: .................. 
Tűzoltó készülékkel:: ............................................... 
Tűzcsapról szerelt sugárral:...................................... 
Vizes takaróval:: ........................................................ 
Egyéb: módon: ......................................................... 
A tevékenység felügyeletét biztosítani kell-e        igen   nem:  
Létszám:    1 fővel        2 fővel          önkéntes tűzoltó rajjal      Egyéb: ……….………...……

Hogyan biztosítható a tűzjelzés a tűzoltóság felé:

Közeli telefonról............................ száma:…………………………………..
Mobiltelefonról .............................. száma:…………………………………..
Rendészet értesítése....................... száma:…………………………………..
Egyéb módon ................................………………………………………………………….
Munkavégzés után szükséges-e a terület felügyelete:  igen      nem 
Az alábbi felügyeletet kell biztosítani:    1 óra      2 óra      6 óra      Egyéb: ………….………
Egyéb teendők: ………………………………..…………………………………………………
Speciális, eseti előírások:  …………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………….

Az …………….. év …………  ..  hó ……………… napján megtartott  helyszíni  szemle, valamint az
OTSZ  alapján   a   …………………………………………… (területen,  helyiségben)  a  tűzveszélyes
tevékenység  a  tűzvédelmi  előírások  végrehajtása,  illetve  betartása  mellett  végrehajtható  ………… hó
……………. nap ………….… órától  ………………… hó ……………………. nap ………………..
óráig:
NYILATKOZATOK:

A munkát elrendelő: A helyszínt megtekintettem, a szükséges óvintézkedéseket meghatároztam.
Név / beosztás: ……………………………………………………..…
Aláírás: …………………………………………………….…………..…
Dátum: …………………………………………………….………….….

A munkát végző:  Ismerem az elvégzendő munkát, az engedélyben előírt tűzvédelmi előírásokat
tudomásul vettem, azok betartásáért büntetőjogi felelősséget vállalok.

Név / beosztás: ……………………………………………………..…
Aláírás: …………………………………………….…………………..…
Dátum: …………………………………………………….………….….

A MUNKA BEFEJEZÉSE

A munkát  végző :   A tevékenységet  befejeztem,  a  helyszínt  és  annak  környezetét  tűzvédelmi
szempontból átvizsgáltam, tüzet okozható körülményt nem tapasztaltam, a munkaterület tiszta.

Dátum: ………………………………..…….…  idő:…………….…………….
Aláírás: …………………………..………………….…..………………..………
Ha nincs befejezve mi az oka: ……………….……………………………

A munkát elrendelő:  A munkát a  fentiek szerint elfogadom

Dátum: …………………………….……  idő:………………………..………….

Aláírás: ………………………………………………………………………………
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4. számú melléklet

Tűzvédelmi  oktatási  tematika
A tűz elleni védekezés /tűzvédelem/ célja, feladata
A tűz elleni védekezés célja az emberi életnek, a testi épségnek, az anyagi javaknak a védelme,
valamint  a  tűz-  és  robbanás  következtében  veszélyeztető  körülmények  tudatos  megelőzése,
felszámolása.
A tűzvédelemről  szóló  1996.  évi  XXXI.  számú törvény,  valamint  az  54/2014.  (XII.05.)  BM
rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat  hatálya az állami szervekre, magán és egyéb
jogi szervezetekre, társadalmi szervezetekre, és az állampolgárokra egyaránt kiterjed.
A munkáltató kötelezettsége

 a helyiség, a tevékenység, a használat tűzvédelmi szabályainak meghatározása,
 a dolgozókat a tűzvédelmi követelményekről, a tűzjelzés módjától tájékoztatni,
 biztosítani a tűz oltásához szükséges alapvető eszközöket,
 és a tűzoltóság felé a tűzjelzés lehetőségét.

A munkavállalók kötelesek
 A tűzvédelmi oktatáson részt venni.
 A jogszabályokban előírtakat megismerni és azokat betartani.
 Minden tűzesetet jelenteni - még az eloltottat is - a tűzoltóságnak a 112 -es számon.
 Gondoskodni, hogy a tűz helyszíne a tűzvizsgáló tiszt utasításáig érintetlen maradjon,
 A dohányzásra vonatkozó szabályokat betartani, illetve betartatni.

 A  közlekedési  utakat,  kijáratokat,  tűzvédelmi  eszközöket,  elektromos
kapcsolókat szabadon hagyni.

 Ügyelni a rendre, tisztaságra.
 Ismernie  kell  az  elhelyezett  tűzoltó  készülék  helyét,  használatának  módját,

melyet megtalál a készüléken lévő írásos-rajzos útmutatón.
 Minden tűzvédelmi szabálytalanságot jelenteni a vezetőjének.
 A munkaterületet az éghető hulladéktól megtisztítani.

Minden dolgozó köteles
 Segíteni a tűzoltóságot munkájában, tűzesetet jelezni, végrehajtani a tűz esetén

való teendőket, a riasztásra a meghatározott feladatot betartani.
 A tűzoltást  közvetlen  részvételével  és  minden rendelkezésre  álló  eszközzel

előmozdítani, veszélybe került munkatársai mentését megkísérelni.

Minden dolgozó felelős
 A munkaterületén a tűzvédelmi előírás megtartásáért, a zárással kapcsolatos

feladatok maradéktalan végrehajtásáért.

A munkahelyen a tűzeset megelőzése érdekében nem szabad
 Olyan tevékenységet folytatni, ami tüzet okozhat.
 Hibás, sérült elektromos készüléket használni.
 Elektromos hálózatot megrongálni, túlterhelni, vagy biztosítékot talpalni.
 Égő gyufát, cigarettát papírkosárba üríteni.
 Tűzoltó készüléket, egyéb tűzvédelmi felszerelést eltorlaszolni, megrongálni, más

célra használni, vagy helyéről eltávolítani.
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Dohányzás
Dohányozni csak erre kijelölt helyen szabad.

A hamutál kiürítésekor meg kell győződni a cigarettavégek kihűlt állapotáról. Tilos
a hamutálakat papírkosárba üríteni.

Aki dohányzik, az fokozottan ügyeljen a biztonságra az alábbiak szerint:
 Ügyeljen arra, hogy ne a földre, vagy a hamutartó mellé hamuzzon;
 A csikket mindig gondosan oltsa el;
 Hamutartót sose ürítse papírral telt szeméttárolóba;
 Az égő cigarettát sose tegye le gyúlékony anyagra;
 Égő cigarettát ne hagyjon ott még a hamutartóban sem.

A munka befejezésével kapcsolatos teendők
Minden  munkahelyen  a  tevékenység  befejezése  után  ellenőrizni  kell  a  tűzvédelmi  használati
szabályok betartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. Az ellenőrzésért a munkahelyet
utolsóként elhagyó személy a felelős.

Az ellenőrzés során vizsgálni kell:
 az elektromos készülékek használaton kívül helyezését, lekapcsolását
 a helyiségek, berendezések tisztántartását,
 a közlekedési utak szabadon tartását
 a nyílászárók /ajtók, ablakok/ becsukását, lezárását
 az éghető hulladékok eltávolítását
 egyéb,  a  tűz  keletkezését  előidéző,  vagy  a  tűz  oltását  kedvezőtlenül

befolyásoló körülmények megszüntetését

Elsődleges  szempont  a  tűz  keletkezésének  a  megelőzése  az előzőekben ismertetett  használati
szabályok betartásával.

Segélykérő telefonszámok
 Segélyhívó központ:  112

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell
 a tűzeset (káreset) pontos helyét (cím, helyiség, megközelítés módja),
 mi ég (milyen káreset történt),
 a tűz mit veszélyeztet,
 emberélet van-e veszélyben,
 milyen terjedelmű a tűz,
 a jelzést adó személy nevét és a
 jelzésre használt telefonkészülék számát.

FELADATOK  TŰZ  ESETÉN

1) Tűzeset színhelyének felderítése, a veszélyhelyzet értékelése
2) A riasztott személyek gyors eligazítása az érintett személyek tájékoztatása.
3) Tűzjelzés végrehajtása (tűzoltóság felé)
4) Áramtalanítás az elektromos főkapcsoló lekapcsolásával
5) Egyéb közművek – kivéve víz – elzárása
6) Tűzoltás megkezdése a rendelkezésre álló eszközökkel (tűzoltó készülék)
7) Indokolt esetben a veszélyeztetett terület kiürítése, gyülekezés a kijelölt helyen
8) Személyi sérülés esetén az elsősegélynyújtás biztosítása
9) Tűz által veszélyeztetett anyagok mentésének megszervezése
10) A rend fenntartása, szükség esetén a rendőrség értesítése

41



Innopark Nonprofit Kft                                                                                              TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

11) A tűzoltók fogadása

A tűzoltó készülékek fajtái és használatuk

A munkahelyeken rendszeresített tűzoltó készülékek feladata az, hogy a nem nagy kiterjedésű,
kezdődő tüzeket a dolgozók el tudják oltani.
A tűzoltó készülék használatánál figyelembe kell venni azt, hogy oltókapacitása korlátozott.  Egy
6 kg-os poroltó készülékkel 2-2,4 m2 lángfelületű tüzet lehet eloltani. Ha a keletkezett tűz ennél
lényegesen nagyobb (a  lángfelület  nagyobb,  mint  egy  szoba)  bízzuk  az oltást  a  tűzoltókra.  A
hordozható tűzoltó készülék ideális oltóhatását 2 - 3 m távolságból fejti ki, tehát ilyen távolságra
kell a tüzet oltáskor megközelíteni.
A tűzoltó készüléknek mindig üzemképes állapotban kell  lennie.  A porral  oltó készüléken kis
műszer jelzi, hogy a készülék belsejében a nyomás nem csökkent-e a megengedett érték alá (zöld
mezőben kell lennie a mutatónak).
A por oltóhatását a lángban fejti ki, ezért a készüléket oda irányítsuk.

A tűzoltást folyamatosan kell végezni addig, amíg ki nem alszik a láng. Egy db tűzoltó készülékek
működési ideje 10-15 másodperc.  Több készülék használata esetén előnyösebb azokat egyszerre
használni, mint egymás után.

Elektromos tüzek oltása
 villamos eredetű tüzek oltásánál először a villamos táplálást célszerű megszüntetni

annak  mérlegelésével,  hogy  a  feszültségmentesítése  ne  szüntesse  meg  a
vízszolgáltatást, valamint az oltandó területen a világítás ne szűnjön meg.

 villamos berendezést vízzel oltani nem szabad!
 az elektromos tüzek oltására alkalmas széndioxiddal oltó, de a porral oltó készülék is.
 az elektromos berendezéseket  tűz oltása során 1,5  méternél  jobban megközelíteni

nem szabad.

Tűzoltó készülék használata:
 a  rögzített  hord  fogantyú,  és  a  fölötte  lévő  nyomókar  között  elhelyezett,  furattal

ellátott nyomókartámasz, illetőleg biztosítószeg eltávolítása,
 a tömlő végét a tűzre irányítjuk,
 a nyomókar megnyomásával a készülék üzembe helyezhető.
 hatásos sugártávolsága 2 -3 méter.
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FALI TŰZCSAP

Beavatkozóeszköz. 
A szekrényben lévő felszerelések:

- elzárószerkezet,
- tömlő és 
- sugárcső. 
Használata  gyakorlatot  igényel.  Elektromostüzet  NE oltson  vízzel!  (áramütésveszély!!)  Az
oltás megkezdése előtt áramtalanítani kell! 
Vigyázat:  a  tűzcsapból  percenként  akár  200  liter  víz  is  kifolyik,  ezért  annak  használatát
minden esetben mérlegelni kell, mivel az okozott másodlagos vízkár jelentős lehet! 

Tűzoltás végrehajtása falitűzcsap segítéségével:
Lapostömlővel  szerelt,  melyben  a  lapostömlő  behajtogatva,  vagy  feltekerve  van  tárolva.
Célszerű 2 főnek használni! 

1. A lapostömlővel szerelt falitűzcsap használata előtt a 20m-es lapostömlőt teljes hosszában
ki fektetni a talajra vigyázva, hogy ne legyen megtörve, megcsavarodva!

2. A tűzcsapot kinyitni csak a lapos tömlő kifektetése után szabad. 
3. A tűzcsap és a sugárcső nyitása után kezdhető meg a tűz oltása 
4. A vízmennyiség  kis  mértékben szabályozható,  a képezhető sugárkép lehet,  szórt” vagy

”kötött. 

TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK MEGSZEGÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI
Tűzvédelmi szabálysértés
Szabálysértés az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény,
melyet törvény, kormányrendelet,  vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít,  s
amelynek  elkövetőit  a  törvényben  (1999.  évi  LXIX.  törvény  a  szabálysértésekről)
meghatározott joghátrány fenyeget.

Szabálysértés nem állapítható meg, ha a cselekmény bűncselekményt valósít meg.
Szabálysértés miatt a tűzvédelmi hatóság jár el.
Pénzbírsággal sújtható az, aki:
 a  tűzvédelmi  jogszabályokban  vagy  a  tűzvédelmi  szabályzatokban  foglalt  előírásokat,

továbbá a kötelezően alkalmazandó tűzvédelmi szabványok előírásait megszegi,
 tűzesetet vagy tűzveszélyt észlel, és ezt a hatóságnak nem jelenti,
 tűzjelzésre távbeszélőjét nem bocsátja rendelkezésre,
 szándékosan megtévesztő tűzjelzést ad,
 nem  tesz  eleget  a  hatóság  azon  felhívásának,  hogy  a  tűz  oltásában  személyesen

közreműködjék,  illetőleg  hogy  járművét  vagy  a  tűz  oltására  alkalmas  eszközét  a  tűz
oltásához bocsássa rendelkezésre,

 tűz  esetén  a  tűzoltás  vezetőjének  intézkedését  nem  hajtja  végre,  vagy  a  tűzoltás
eredményessége érdekében szükséges felvilágosítást nem adja meg,

Ezen meghatározott szabálysértések miatt a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.
A hatóság jogkörét gyakorló szervek részéről eljáró személy az általa tartott hatósági ellenőrzés
alkalmával észlelt szabálysértés elkövetőjét

 helyszíni bírsággal sújtja, vagy
 a szabálysértést a helyszínen elbírálja, amennyiben további bizonyításra nincs szükség.
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A helyszíni bírság
A szabálysértést meghatározó jogszabályban megállapított esetekben a szabálysértés tetten ért
elkövetőjét helyszíni bírsággal sújthatják.

Helyszíni bírság kiszabására jogosult a hivatásos tűzoltóság.

Ha az elkövető a helyszíni bírság kiszabását - a jogkövetkezményekről szóló tájékoztatás után -
tudomásul veszi, a bírságolás ellen jogorvoslatnak helye nincs.
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5. számú melléklet Munkavállalói nyilatkozat

Munkavállalói nyilatkozatok

A  Tűzvédelmi  Szabályzatot  áttanulmányoztam,  megértettem  s  magamra  nézve  kötelező
érvényűnek tekintem. A leírtak figyelembevételével végzem munkámat, legjobb tudásom alapján
járok el adott helyzetekben.

Sorsz. Név Munkakör Aláírás

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Kelt: ……………………………………………
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6. számú melléklet Nyilvántartási napló Tűzoltó
készülékekhez

.............................................................. .........................................
A készenlétben tartó neve (bélyegző) Év

Karbantartó végző(k) neve(i)
BM OKF engedély száma:
Az ellenőrző vizsgálatokat végző(k) neve(i)
Megbízásának kelte:

BM OKF engedélyszáma:

A tűzoltó készülék
A  vizsgálat  dátuma
(hónap, nap) Megjegyzés

Sor-
szám
a

Készenlét
i helye

Típus
a

Gyári
száma

I.
negye
d év

II.
negye
d év

III.
negye
d év

IV.
negye
d év

BM OKF
Azonosító szám

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Vizsgálatot végző aláírása:
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7. számú melléklet Tűzoltókészülékek
nyilvántartása, ellenőrzése

Tűzoltókészülékek nyilvántartása, ellenőrzése

20….

Sorszá
m

A tűzoltó készülék Az  ellenőrzés  időpontja
(negyedév)

Megjegyz
és

készenléti
helye

típus
a

gyári
száma

I. II. III. IV. BM  OKF
Azonosító
szám

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Készenlétben tartó által végzendő vizsgálatok:

A készenlétben  tartó  vagy  képviselője  rendszeresen vizsgálja  a  tűzoltó  készülékeket.  melynek
során ellenőrzi, hogy minden egyes tűzoltó készülék
 a tervezett telepítési helyén van,
 a  tűzoltó  készülék  látható,  a  használat  nem  ütközik  akadályba,  és  a  tűzoltó  készülékkel

szemben állva a magyar nyelvű használati utasítás olvasható,
 a használati utasítások sértetlenek,
 valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszer működőképes,
 a tűzoltó készülék zárt, ép, hiánytalan szakszerű szerelvénnyel ellátott.

A készenlétben tartó szükség szerint köteles gondoskodni a hiányosságok kijavításáról.

Az ellenőrző vizsgálatokat lehetőleg havonta, de legalább negyedévente kell elvégezni és
a tűzvédelmi szabályzathoz csatolva dokumentálni kell
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8. számú melléklet Tűzriadó terv

9. Innopark Nonprofit Kft. Inkubátorház
2400 DUNAÚJVÁROS, MAGYAR U. 106/B

10. Tűzriadó Terve
11.

12.Bevezetés  
13.

A  tűzvédelmi  szabályzat  készítéséről  szóló  30/1996.  (XII.  6.)  BM  rendelet  szerint  a
Tűzvédelmi  Szabályzat  készítésére  kötelezett  a  szabályzat  mellékleteként  Tűzriadó Tervet
köteles készíteni az általa üzemeltetett, bérelt

a) épületrészre, épületre, ha az

 menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, 
nevelésére, oktatására, gondozására szolgál,

 oktatási intézmény működésére szolgál, amelynek megengedett maximális 
befogadóképessége meghaladja az 50 főt,

 tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiséggel rendelkezik, vagy az 
épületrészen, épületen egyidejűleg 300-nál több fő tartózkodhat, vagy

 20-nál több férőhellyel rendelkező kereskedelmi szálláshellyel rendelkezik,

b) épületrészre, épületre, szabadtérre, ha az

 olyan zenés szórakozóhely működésére szolgál, amely megengedett maximális 
befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy

 1000 kg vagy 1000 liter mennyiséget meghaladó fokozottan tűz- vagy 
robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag – az üzemanyagtöltő állomásokon a 
kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt 
üzemanyagot figyelmen kívül hagyva – előállítására, feldolgozására, tárolására 
szolgál, és az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő.

1.  A tűzjelzés módja

A létesítmény területén (épületben és szabadtéren) tartózkodók riasztásának módjai
 tűzilármával (tűz van! tűz van! kiáltás)
 A veszélyhelyzeti közszolgáltatók hívószáma a közlekedőn kihelyezésre került.

A  riasztás,  illetve  a  mentés  további  megszervezése  az  ügyvezető,  mint  mentési  vezető
feladata. A mentés vezetője mindig a helyszínen tartózkodó legmagasabb beosztású illetékes
vezető, aki mindaddig irányítja a riasztási és mentési tevékenységet, amíg a tűzoltók, illetve
az állami szervek helyszínre érkező tagjai azt át nem veszik tőle.
Minden  személyt,  anyagot,  felszerelést,  híradó  és  szállítóeszközt  szükség  esetén  a
mentésvezető rendelkezésére kell bocsátani.
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Riasztás esetén az érintett  munkaterületen mindennemű tevékenységet be kell fejezni,  meg
kell  szüntetni  a  terület  mindennemű  energia  ellátását  (villamos  áram,  gáz)  és  a
mentésvezetőnek, tűzoltás vezetőnek mindenki köteles engedelmeskedni.
A  telefonbeszélgetéseket  azonnal  abba  kell  hagyni  és  csak  a  mentéssel,  riasztással
kapcsolatban szabad igénybe venni.

A kiadott tűzveszélyes munkavégzési engedélyek hatályukat vesztik és újra érvényesítésük
csak a riadó lefújása után lehetséges.

A riasztást  követően  mindenkinek  elsőrendű  feladata  az  emberi  élet  mentése  és  csak  ezt
követően kell, illetve lehet az anyagi javak mentésére fordítani erőinket.
A  vezetők  kötelesek  gondoskodni,  hogy  a  távollétükben  megfelelő  intézkedésekre  képes
helyettesük legyen.
Menekülés céljára az összes kijáratot igénybe kell venni.
A  menekülésben  résztvevők  -  ha  a  mentésvezető  más  utasítást  nem  ad  -  kötelesek  az
alaprajzon  megjelölt  biztonságos  gyülekezési  helyre  sietni  és  a  riasztás  lefújásáig  ott
tartózkodni. Az esemény színhelyén csak a mentésben résztvevő dolgozók tartózkodhatnak.

A tűzoltóság felé történő tűzjelzés:
A keletkezett tüzet, vagy arra utaló félreérthetetlen körülményt (pl. füstszag) - bárki észleli -
köteles azonnal jelezni:
 telefonon  a  tűzoltóság  felé  a   112  számon városi  vonal  és/vagy mobil  telefon
segítségével

A tűzoltóságra történő tűzjelzésnek tartalmaznia kell:
- a tűzeset (káreset) pontos helyét (cím, helyiség, megközelítés módja),
- mi ég (milyen káreset történt),
- a tűz mit veszélyeztet,
- emberélet van-e veszélyben,
- a jelzést adó személy nevét és a
- jelzésre használt telefonkészülék számát.

14.

2.  Riasztási rend

Az észlelő feladatai
1. Tűzoltóság telefonon történő értesítése ( 112)
2. Ügyvezető értesítése
3. Riasztás: az intézmény területén tartózkodók riasztása

Az épület elhagyása

A kiürítési  tervrajzokon jelölt  útvonalakon ( ) lehet  a szabadba, illetve a gyülekező
helyre eljutni.
A  veszélyeztetett  helyiségeket,  szabad  területeket  a  lehető  leggyorsabban  a  legrövidebb
menekülési útvonalon kell elhagyni!

A menekülési útvonal veszélyeztetése esetén (pl. erős füst) másik útvonalat kell választani.
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3.  Teendők tűz esetén

  

a.) A tűzoltás irányítójának feladatai (a tűzoltóság kiérkezéséig):

A tűzoltás irányítója: az ügyvezető, vagy távollétében az általa megbízott felelős vezető

1. Azonosítja, illetve felderíti a tűz keletkezési helyét.
2. Tűzoltók telefonon történő értesítéséről meggyőződik. (személyi sérülés esetén a
Tűzoltóság maga értesíti a mentőket!)
3. A  felderítés  eredményétől  függően  szükség  szerint  dönt  a  TŰZRIADÓ
elrendeléséről. Intézkedik, hogy az épület, illetve a létesítmény területén tartózkodó
valamennyi személy erről tudomást szerezzen.
4. Megszervezi a kárelhárítási, mentési munkálatokat:

4.1. a tűz oltását a rendelkezésre álló kézi tűzoltó készülékek, szükség esetén a
fali  tűzcsapok üzembe helyezésével.  (amennyiben mód és lehetőség van
rá)

4.2. az emberek menekülését (a számításba vehető menekülési  útvonalakon),
mentését.

4.3. az  anyagok  és  a  vagyon  mentését  (a  személyek  eltávozása  után
amennyiben mód és lehetőség van rá)

4.4. elsősegélynyújtó helyet jelöl ki a tűz által nem veszélyeztetett területen.

5. Gondoskodik a rend és a fegyelem fenntartásáról (pánik megelőzése).
7. A  tűzriasztásba,  a  kiürítési-,  és  mentési  feladatok  ellátásába,  az
elsősegélynyújtásba,  valamint  a  keletkezett  tűz  eloltásának  megkísérléséhez  a
helyszínen tartózkodó cselekvőképes személyeket is be kell szervezni.
8. Az áramtalanítás és gázelzárás elvégzése.
9. A  kiérkező  tűzoltókat  és  a  tűzoltásvezetőt  fogadja,  a  szükséges  felvilágosítást
megadja. Közli a káresemény helyét és a legközelebbi megközelítési irányt, valamint
tájékoztatást ad a helyszínen található veszélyforrásokról.
10. Az élet- és anyagmentést a tűzoltóság jelenléte esetén a tűzoltásvezető utasításai
szerint kell végrehajtani.
11. Megszervezi a tűz által veszélyeztetett terület védelmét, őrzését.
12. A tűzriadó leállítása után engedélyt ad az épületbe való visszatérésre.

„Tűzriadó” leállítása

Ha a korai észlelésnek és az eredményes beavatkozásnak köszönhetően a tüzet sikerült a 
rendelkezésre álló eszközökkel eloltani, mielőtt a tűzoltósági erők a helyszínre 
érkeznének, úgy a TŰZRIADÓT le kell állítani. A tűzriadó leállítására csak az 
intézkedésre jogosult személy (Tagintézmény-vezető, mint a tűzoltás irányítója) jogosult, 
ha a tűz eloltásáról személyes bejárása alkalmával meggyőződött, azt hangos 
„TŰZRIADÓ VÉGE” kiáltással jelzi.

A tűzriadó leállításával egyidejűleg a Tűzoltóságot is értesíteni kell.

Az épületbe történő visszavonulás a tűzoltás irányítójának utasítására történik.

A riasztás lefújása után minden dolgozó köteles a legrövidebb idő alatt a normális 
munkamenetre visszatérni.
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Minden eseményt ki kell vizsgálni és a további intézkedéseket az érvényben lévő 
utasításoknak megfelelően kell végrehajtani. A feltárt okokat és az eseményeket oktatás 
keretében a dolgozókkal ismertetni kell!

c.)  A munkavállalók feladatai tűz esetén

1. A tűzriadó  jelére  minden  személy  elhagyja  a  veszélyeztetett  épületet  a  lehető
leggyorsabban  a  legrövidebb  menekülési  útvonalon,  és  a  kijelölt  gyülekezőhelyre
menjenek!
2. A  társaság  munkavállalói  a  tűzoltás  irányítójánál  kötelesek  jelentkezni,  ahol
eligazításban részesülnek az ellátandó feladatokról.
3. A tűzoltást irányító utasításait mindenki köteles végrehajtani.
4. Közreműködnek  a  személyek  mentésében,  menekítésében  és  az
elsősegélynyújtásban.  (a  helyszíni  elsősegélynyújtás  minden  személy  állampolgári
kötelezettsége)
5. A keletkezett tűz eloltásában segédkeznek a kihelyezett tűzoltó készülékek üzembe
helyezésével, amennyiben közvetlen élet- vagy balesetveszély (pl. füstmérgezés) nem
fenyeget és mód van rá).
6. Közreműködnek  az  anyag-  és  vagyonmentésben.  Lehetőség  szerint  meg  kell
akadályozni a tűz tovább terjedését - éghető tárgyak tűz közeléből való elhordásával.
7. Amíg a tűzoltás vezetője engedélyt nem ad az épületbe való visszatérésre, addig
mindenkinek a gyülekezési helyen kell várakozni.

d.) Az ügyvezető által kijelölt személy feladatai:

1. A  felderítés  eredményének  megfelelően  a  veszélyeztetett  épület  teljes
áramtalanítását végrehajtja.

2. A tűzoltók bejutását biztosítja.
3. Tűzoltás  után  a  veszélyeztetett  terület  védelmét  biztosítja  (helyszínt

változatlanul kell hagyni a tűzvizsgálat lefolytatásáig).

4.  Fő veszélyforrások

1. Kazánház:   amennyiben illetéktelen, nem képzett személy kezeli a berendezéseket,
illetve  a  karbantartást,  javítást  nem  szakember  végzi,  hozzá  nem  értésével
üzemzavart,  balesetet,  esetleg  tüzet  okozhat.  A  kazánházban  tárolt  tűzveszélyes
anyagok könnyen tüzet idézhetnek elő.

2. Közlekedők  :  amennyiben  a  közlekedőket  tárolásra  használják,  a  menekülésre
használt  útvonalak  jelentősen  leszűkülnek,  egy  esetleges  veszélyhelyzet  esetén  a
bent tartózkodók nem tudják időben elhagyni az épületet.

3. Tűzoltó  berendezések  eltorlaszolása  :  a  tűzoltó  berendezések  környezetét  minden
esetben teljesen szabadon kell hagyni, ellenkező esetben a kezdeti tüzek oltását nem
lehet időben megkezdeni, aminek hatására jelentősebb kár keletkezhet.
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5.  Gyakorlás

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását  szükség szerint,  de legalább évente az
érintettekkel gyakoroltatni, annak eredményét értékelni és azt írásban rögzíteni kell. A
gyakorlat  során  tapasztalt  hibák,  hiányosságok  megszüntetésére  15  napon  belül
írásban intézkedni kell.

A tervezett gyakorlatról annak időpontja előtt legalább 15 nappal, továbbá a gyakorlat
bejelentett időpontjával kapcsolatos változásról a tűzvédelmi hatóságot értesíteni kell.

6.  Tájékoztatás

A  Tűzriadó  Tervet  állandóan  hozzáférhető  helyen,  az  érintett  épületrész,  épület
területén kell elhelyezni.

Az épület közösségi terein is el kell helyezni az épület elhagyásának lehetőségét 
(menekülési útvonal) tartalmazó alaprajzot és annak szöveges leírását vagy olyan 
kivonatát, amely az adott helyiség, épület biztonságos elhagyásának irányáról, 
módjáról tájékoztatást ad.

A tájékoztatást szükség szerint további idegen nyelven is kötelező elhelyezni.
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7. szint
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9. számú melléklet Aktuális bérlők nyilvántartása

Bérlő neve Tevékenység Helyiségek Képviselő Telefon
Control Union Hungária 
Kft

Műszaki vizsgálat, elemzés F2, F12, 501,
502, 503

Farkas Szilárd +36 30 535 4154

Cylon Informatikai Kft Egyéb információ technológiai szolgáltatás 606 Balog Csilla +36 20 956 4748
Dacha Techwom Hungary
Kft

Áramelosztó, -szabályozó készülék 
gyártása

114 Lee Hyeon +36 70 321 7259

Danube New Building Kft 4120 Lakó-és nem lakó épület építése A5 Varga Attila +36 20 620 4094
Deák Dorottya e.v. Alkotóműhely üzemeltetése F3 +36 30 222 3267
DIB Kft Építményüzemeltetés 110 Balázs Zoltán +36 30 217 3328
Dong Hyun Hungary Kft 2829 M. n. s. egyéb általános rendeltetésű 

gép gyártása
705, 706 Darab Gábor +36 30 691 7330

Dr. Junger Tiborné Anett Terápia, gyógyászat, tanfolyam 
tevékenység

602 +36 20 452 7776

Duna Automotive Kft Közúti jármű-, motoralkatrészek gyártása 504, 505 Varga Tamás +36 20 611 4205
Dunaújvárosi Területi 
Tervező Bt.

FEOR 7310 műszaki kutatás fejlesztés F10 Keresztes György +36 70 314 9501

e-team Inferr Kft Információ-technológiai szaktanácsadás 107 Patkó Zoltán +36 30 655 7751
Fair Consulting Bt. M.n.s. egyéb szakmai, tudományos 

műszaki tevékenység
F9 Benkovics Mariann +36 20 364 5370

Ge-Leó Acél Kft Fémszerkezet gyártása székhelyszol
gáltatás

Horváth Gergő József +36 30 323 8068

Grallu Kft Csomagküldés, internetes kiskereskedelem A3 Zsigmondné Varga 
Gabriella

+36 30 456 7506

Gri-Shoes Kft Kiskereskedelmi raktározás 15 Molnár Krisztián, Kiss 
Annamária

+36 20 387 9020
+36 20 387 8883

GSE Engineering 
Hungary Kft + GSE 
Automation Hungary Kft

Ipari gépek, berendezések üzembe 
helyezése

614 Lim Jong Joo +36 25 282 568

Györkő Networks Kft Informatika 111 Györkő Ferenc +36 30 348 2922
gyfnetworksbt@gmail.com

Hansung Sysco Kft Ipari gépek, berendezések üzembe F8 Kim Youn Soo +36 70 366 8484



Bérlő neve Tevékenység Helyiségek Képviselő Telefon
helyezése Pálfi Györgyi

Horváth Tamás e. v. Számítógépes programozás 509 +6 20 593 5448
Hood 2000 Kft Számítógépes programozás 

számítástechnikai eszközök kereskedelme
603 Keresztes Viktória +36 30 976 9080

Icedog Bt + Szabó 
Erzsébet e. v.

Egyéb m.n.s. új áru kereskedelme 508 Vas János +36 30 204 0506

ifj. Vass József e.v. Egyéb, szállítást kiegészítő szolgáltatás 13 Vass Józsefné +36 70 338 8951
Impregna Hungária Kft Lakó- és nem lakó épület építése F4 Molnár Gábor +36 70 558 3090
Insung I. H. Kft Technológiai szolgáltatás F8 Kim Jungwoo
iPTEC Hungary 
Kereskedelmi Kft.

Elektronikus, híradástechnikai berendezés 
és alkatrész nagykereskedelem

610 Hang Dong Seong +36 25 510 477
 +36 25 510 478

Ízesmix Kft Éttermi , mozgó vendéglátás A1 Molnár Krisztián +36 20 387 9020
Jugamed Elektic Kft Villanyszerelés 609 Juganár Norbert +36 70 340 5905
KEI International Kft Éttermi, mozgó vendéglátás 114 Lee Hyeon +36 70 321 7259
Kovács Szabolcs (ISO 
LIKE)

Gépészeti és Ipari Technológiai 
hőszigetelés, fémlemez burkolás

A6 +36 30 324 1584

Liga-Ifjusági Munkás 
Érdekvédelmi Szervezet

ipari géprongy gyártás F4 Bognár Ferenc +36 70 317 4345

M-E 2020 Konzorcium 4299 Egyéb m.n.s. építés 12 Halmi Tamás
Manna Pecsenyesütő Étterem, melegkonyhás büfé, falatozó F6, F7 Szabó Istvánné e.v. +36 30 823 5347
MBV System Kft Számítógép, periféria, szoftver 

kiskereskedelme
11 Miklós Zoltán +36 70 940 0131

Mezsu Designe Kft Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 103 Meleg Zsuzsanna +36 30 454 0189
Mészárosné Császár 
Melinda e.v.

Varró műhely üzemeltetése A8 +36 20 363 5252

Mezőföld Híd 
Térségfejlesztő Egyesület

Pályázatok megvalósítása 608 Tatár Szilvia +36 30 831 0186
+36 25 510 755

Nagy Adrienn e.v. 
(Jómóka Játszóház)

Játszóház 10 Nagy Adrienn +36 70 671 4436

NaturaTEX Szoc, Fogy. 
és Ért. Szöv.

székhelyszol
gáltatás

Bognár Ferenc +36 70 317 4345

NEVA Soltion Kft 4791 Csomagküldő, internetes 
kiskereskedelem

székhelyszol
gáltatás

Németh Brigitta +36 30 750 4263
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Bérlő neve Tevékenység Helyiségek Képviselő Telefon
NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt.

Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 607 Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató

+36 20 937 9676
Polgár István

Tóthné Nagy Etelka e.v. Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői 109 +36 20 586 0050
Oláh Gerda e.v. Egyéb irodai szolgáltatás székhelyszol

gáltatás
+36 70 670 0616

P-Karb Bt. Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 103 Prokaj Kálmán +36 30 898 2159
Pinxit 2003 Kft Élelmiszer jellegű bolti vegyes 

kiskereskedelem
székhelyszol
gáltatás

Palkovics Miklós +36 30 854 0700

PW-Shield Kft Villanyszerelés 610 Weixl Attila, Podobni 
Róbert

+36 30 606 7768

Red Line Jerki Kft 1001 Húsfeldolgozás, tartósítás 701 Nagy Zoltán +36 30 817 6167
RPS-Robot Kft 2899 M.n.s egyéb speciális gép gyártása F1 Varjas Tibor +36 70 645 1220
Sebestyén Beáta Regina Könyvelés 106  +36 30 842 9950

regibea@gmail.com
Siker Sped 95 Kft Közúti áruszállítás 112 Vass Józsefné +36 30 916 4453
Solar Future System Kft Villanyszerelés 8 Kovács László +36 70 387 0291
Steixner István e.v. Bőrműves A2 Steixner István +36 70 532 3034
Sundole Kft Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése
104,105 Young K. Choi +36 25 510 498

Sweet Dreams Cake Kft Kenyér-pékáru, édesség kiskereskedelem A7 László Krisztina +36 20 257 3119
Szalmatér Bt Könyvelés 102 Varga Kornélia +36 20 210 1547
TTLG Maintanance Kft Vegyes termékkörű nagykereskedelem székhelyszol

gáltatás
Szer-víz M Trió Kft 
vezető tisztségviselő 
nevében Mészáros Attila

+36 30 320 0256

Ungvári-Bau Kft Padló-, falburkolás székhelyszol
gáltatás

Ungvári Lóránd +36 70 617 3449
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