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Bevezetés

A szabályzat az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről
és a tűzoltásról, valamint a 30/1996.(XII.6.) számú BM. rendelet, s az azt módosító
10/2017.(VI.1) számú BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről, az 54/2014.(XII.5)
számú BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról, az azt módosító 30/2019.
(VII. 26.) BM rendelet, valamint a 45/2011. (XII.07.) számú BM. rendelet 1 sz. melléklete a
tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörök alapján készült.
A Tűzvédelmi Szabályzat az Intézmény belső szabályzata, melynek célja, jogi és
igazgatási eszközökkel biztosítani a tűzesetek megelőzését.
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tüzek megelőzése, a tűz elleni védekezésben
résztvevők jogainak és kötelezettségeinek, valamint a védekezés személyi, tárgyi és anyagi
feltételeinek meghatározása érdekében a Tengelic Község Önkormányzata által üzemeltetett
Tornacsarnok (7054 Tengelic, Munkácsy u. 291. hrsz.) tűzvédelmének szabályozására a
következő Tűzvédelmi Szabályzatot (a továbbiakban: TVSZ) adom ki.
A Tűzvédelmi Szabályzat célja
A Tengelic Község Önkormányzata és az alkalmazásában álló személyek tűzvédelmi
kötelezettségei, a tűz elleni védekezéssel, tűzoltással, mentéssel kapcsolatos feladatai,
szervezetten, hatékonyan irányított formában legyenek végrehajthatók.
A jelen Szabályzatban foglaltakat a munkavállalókkal és a vezető beosztású
személyekkel is ismertetni kell.
A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya

Területi hatálya
Jelen Szabályzat területi hatálya kiterjed a Tengelic Község Önkormányzata által
üzemeltetett tornacsarnokra, annak helyiségeire, valamint szabadtereire.

Személyi hatálya
Jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Tengelic Község Önkormányzatával
munkaviszonyban álló valamennyi munkavállalóra, szolgáltatóra, üzleti partnerre, vendégre
és látogatóra, illetve a helyiségekben tartózkodó egyéb személyekre.

Időbeni hatálya
A Szabályzat időbeni hatálya a kiadás napjától visszavonásig terjed.

Tárgyi hatálya
Jelen szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Tengelic Község Önkormányzata által üzemeltetett
tornacsarnok területén végzett minden olyan tevékenységre és tárolásra, melyekből a
körülmények kedvezőtlen összejátszása során tűz keletkezésére lehet számítani.
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Hatályba léptető rendelkezés
Jelen tűzvédelmi szabályzatban, valamint az érvényben lévő tűzmegelőzéssel kapcsolatos
jogszabályokban, szabványokban, szabályzatokban foglalt előírásokat minden munkavállaló
külön felhívás nélkül köteles betartani. Az ellen, aki a jelen utasításban meghatározott
előírásokat nem hajtja végre - amennyiben cselekménye súlyosabb megítélés alá nem esik, fegyelmi eljárást kell indítani.
A jogszabályba ütköző súlyosabb tűzvédelmi mulasztás szabálysértési, illetve büntetőjogi
felelősségre vonást von maga után. Tengelict Község Önkormányzatánál minden
munkavállaló köteles a TVSZ-ben előírtakat megismerni és betartani. A vezető köteles a
TVSZ-t a beosztottakkal megismertetni, és az ismeretekről oktatások keretén belül
meggyőződni.
A
TVSZ
rendelkezéseinek
módosítását,
kiegészítését
Tengelic
Község
Önkormányzatának jegyzője, vagy az általa a tűzvédelmi feladatokkal megbízott személy
kezdeményezheti. A TVSZ végrehajtásának ellenőrzése a polgármester, a jegyző, illetve a
tűzvédelmi feladatokat ellátó személy feladata. Érvényesülését a jegyzőnek kell biztosítani.
A TVSZ-t felül kell vizsgálni a Tűzvédelmi Törvény és végrehajtása tárgyában kiadott
rendelkezések módosulásának megjelenését követően, és ha szükséges módosítani kell.
Ha a módosítás, vagy kiegészítés a szabályzat tartalmának egyharmadát eléri, új TVSZ- t
kell kiadni.
A jogszabályban, illetve a létesítményben történő változásokat a „TŰZVÉDELMI
SZABÁLYZAT” mellékleteként a módosítást követő 30 napon belül be kell vezetni és
lefűzni.
Jelen „Tűzvédelmi Szabályzat” (TVSZ) 2020. február 17.-én lép hatályba! Ezzel
egyidőben az előző Tűzvédelmi Szabályzat hatályát veszti.
Készült: Tengelic, 2020. február 17.
Készítette:

Az alkalmazását elrendelem:

Sári József

Tolnai László Elemérné

gépészmérnök, tűzvédelmi főelőadó

jegyző
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A létesítmény bemutatása
Tengelic Község Önkormányzata által üzemeltetett tornacsarnok 7054 Tengelic,
Munkácsy utca 291. hrsz. szám alatt található. Az épületben napközben testnevelés oktatás
folyik, míg hétvégente különböző rendezvények, falunapok tartására szolgál.
Tengelic Község Önkormányzatának tűzvédelmi szervezete
A tűzvédelmi szervezet és a tevékenységben résztvevők feladatai
Tűzvédelem szervezeti felépítése


jegyző



polgármester



tűzvédelmi megbízott



munkavállalók

A jegyző koordinálja a tűzbiztonsági feladatokat, ezen kívül a tűzvédelmi megbízott
helyszíni szemléje és jelentése, illetve a dolgozók tűzmegelőzési tevékenysége jelenti a
tűzvédelmi szervezet tevékenységének ellátását.
Minden érintettnek fő feladata a megfelelő tűzvédelmi helyzet megteremtése, és az előírt
szabályok betartása, illetve betartatása. A polgármester a jegyző távollétében saját
hatáskörben intézkedik a halasztást nem tűrő, azonnal esedékes tűzvédelmi ügyekben. Az
esetlegesen felmerülő problémák megoldására intézkedést kezdeményezhet.
Az intézmények vezetői saját hatáskörben felelősek az általuk vezetett intézmény
tűzvédelmi helyzetéért.
A jegyző és a tűzvédelmi megbízott gondoskodnak a dolgozók részére a Tűzvédelmi
Szabályzat és a Tűzriadó Tervben foglaltak megismertetéséről, és felelősek a szabályok
betartásáért, betartatásáért.
A jegyző tűzvédelmi feladata
 Felel Tengelic Község Önkormányzata és Intézményeinek tűzvédelmi állapotáért. A
megfelelő állapot elérése és megtartása érdekében - a község költségvetésének
terhére - biztosítja a tűzvédelemmel kapcsolatos anyagi fedezetet a tűzvédelemi
felszerelések beszerzésére, karbantartására, ellenőrzésére és a működési feltételek
megteremtésére.
 Felügyeli a hivatalhoz tartozó intézmények, munkahelyek, épületek, helyiségek
tűzvédelmét, a hivatali dolgozók tűzmegelőzési tevékenységét. Rendszeresen
ellenőrzi a hivatal tűzvédelmi rendjét.
 Új, engedélyhez kötött beruházás (jelentősebb építkezés, átalakítás, bővítés,
korszerűsítés stb.) esetén köteles gondoskodni annak szabályszerű lebonyolításáról
(tervezés előtti elvi egyeztetés, tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, üzembe
helyezés és használatbavételi eljárás), valamint a kivitelezés során a tűzvédelmi
követelmények érvényre juttatásáról.
 Biztosítja a tűzvédelmi rendelkezések érvényre juttatását, ellenőrzi a jogszabályok,
szabványok, előírások, rendelkezések megtartását, illetve végrehajtását.
 A tűzvédelmi előírásokat be nem tartókkal szemben felelősségre vonást kezdeményez,
TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT.
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illetve a károkozás mértékének megfelelően intézkedik a további szükséges
eljárások megtételéről.
 Kiadja az intézmény Tűzvédelmi Szabályzatát.
 Tűzvédelmi jogszabályváltozáskor felülvizsgáltatja a kiadott szabályzatokat, és
elkészítteti a szükséges módosításokat.
 Felügyeli az állományába tartozó dolgozók tűzvédelmi oktatásának meglétét, és
intézkedik az oktatások elvégzéséről. Ellenőrzi a felvett munkavállalók (dolgozók)
tűzvédelmi oktatását, - amennyiben szükséges - szakvizsgájának meglétét.
 Biztosítja, hogy a használt épületeket és azok helyiségeit csak a használatbavételi
(üzemeltetési, működési) engedélyben megállapított tevékenységre, illetve
rendeltetésének megfelelően használják.
 Személyesen részt vesz az intézményt érintő hatósági tűzvédelmi ellenőrzéseken,
vagy magát intézkedésre jogosult személlyel képviselteti. Az intézmény területén
lévő tűzoltókészülékek, tűzvédelmi berendezések, felszerelések és anyagok,
tűzjelző- és épületfelügyeleti-rendszer, számítógépes hálózat, villamos- és gépészeti
berendezések üzemeltetésével, tűzvédelmi ellenőrzésével, karbantartásával
kapcsolatos tevékenységet engedélyezi, illetve abban a szükséges mértékig
közreműködik.
 A kivitelező vállalkozókkal megkötött szerződésekben a munkatevékenységgel
kapcsolatos tűzvédelmi rendelkezéseket, szabályokat és a kivitelező kötelezettségeit
rögzíti. Indokolt esetben kikéri a tűzvédelmi megbízott szakvéleményét.
 Ellenőrzi, hogy a kivitelező vállalkozók a munkaterületre vonatkozó
munkatevékenységével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat betartják-e.
 Amennyiben az önkormányzat a szervező, úgy gondoskodik, hogy a szabadtéri
rendezvények - pl. falunap - időben és szabályszerűen legyenek bejelentve,
lebonyolítva. Gondoskodik továbbá – amennyiben az önkormányzat a szervező – a
tornacsarnokban sorra kerülő nagyobb létszámú – nem kizárólag a kultúrával,
művelődéssel összefüggő – rendezvények (terített asztalos bálok; kiállítás; vásár stb)
szabályszerű és időben történő bejelentéséről.
Az esetleges tűzesetről az alábbi személyeket köteles értesíteni:
 tűzvédelmi megbízott
A polgármester tűzvédelmi feladata
 Intézkedik a szükséges mennyiségű és oltásteljesítményű tűzoltó készülék és egyéb,
jogszabályban előírt tűzvédelmi eszköz, felszerelés beszerzésére, időszakos
ellenőrzésére, karbantartására, selejtezést követően cseréjére, pótlására.
 Intézkedik az elektromos hálózatok és villámvédelmi rendszerek időszakos,
tűzvédelmi követelmények szerinti szabványossági felülvizsgáltatására, a
felülvizsgálók által feltárt hiányosságok szakszerű, módszeres felszámoltatására, a
javítások hitelt érdemlő módon történő igazoltatására. (szerelői nyilatkozat)
 Elvégezteti a tűzoltókészülékek időszakos felülvizsgálatát és karbantartását. Szükség
szerint gondoskodik új tűzoltókészülék beszerzéséről.
 Gondoskodik a tüzelő-, és fűtőberendezések (üzemelő kémények, gázcső) időszakos
felülvizsgálatáról és karbantartásáról.
 Köteles az érvényben lévő tűzvédelmi jogszabályokban előírtakat - különös tekintettel
a tűzvédelmi használati szabályokra – az intézmény tevékenysége során
TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT.
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maradéktalanul betartani és betartatni.
Köteles naprakészen vezetni és megfelelően kezelni a tűzvédelmi nyilvántartásokat,
iratokat, dokumentumokat.
Előzetes egyeztetés alapján lehetővé kell tennie a katasztrófavédelem helyszíni
gyakorlatainak megtartását és szükség esetén közreműködni abban.
Felügyeli a hivatalhoz tartozó intézmények, munkahelyek, ezen belül is elsősorban a
polgármesteri hivatal helyiségei tűzvédelmét, a hivatali dolgozók tűzmegelőzési
tevékenységét. Rendszeresen ellenőrzi a hivatal tűzvédelmi rendjét.
Megszervezi és a szerződéses jogviszonyban álló tűzvédelmi megbízottal elvégezteti a
hivatal és a hivatal fenntartásába tartozó intézmények, munkahelyek dolgozóinak
időszakos tűzvédelmi oktatását..
Engedélyezi a hivatal és a hozzá tartozó intézmények, munkahelyek területén
végzendő alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet.
Minden új, tűz-, vagy robbanásveszéllyel járó gép, eszköz, anyag stb., bevezetése,
gyakorlati alkalmazása előtt gondoskodni kötelesek a szükséges tűzvédelmi,
műszaki vizsgálatok elvégeztetéséről, a használathoz szükséges engedélyek
beszerzéséről, a használatra vonatkozó tűzmegelőzési használati szabályok
meghatározásáról.
Gondoskodik arról, hogy Keszőhidegkút község lakossága az éppen aktuális
tűzvédelmi tudnivalókat (pl. bel-, és külterületi kerti növényi hulladékégetés
szabályai; tűzgyújtási tilalom elrendelése; kéményseprő ipari szakember időbeni
felülvizsgálati tevékenysége stb.) pl. falragaszok, hirdetmények, hangos híradó, vagy
egyéb közösségi fórum, pl. falugyűlés útján időben megtudhassák.
Rendszeresen figyelemmel követi a tűzvédelmi törvényi, jogszabályi, változásokat,
elsősorban a hivatalra és közvetlenül hozzá tartozó intézményekre, munkahelyekre
vonatkozó tűzvédelmi dokumentációkat és azokat a változások mértékének
megfelelően a szerződéses tűzvédelmi megbízottal időben módosíttatja.
A hivatalt és bármely intézményét érintő új létesítés, beruházás esetén a hozzá
szükséges szakhatóságok, köztük az I fokú tűzvédelmi hatóság, bevonásával - a
tervezéstől a kivitelezésen keresztül az átadásig, használatba vételig – a jegyzővel
közösen maradéktalanul betartatják a tűzvédelmi műszaki követelményeket.
Amennyiben az önkormányzat a szervező, úgy a jegyzővel közösen gondoskodik,
hogy a szabadtéri rendezvények - pl. falunap - időben és szabályszerűen legyenek
bejelentve, lebonyolítva. Gondoskodik továbbá – amennyiben az önkormányzat a
szervező – a művelődési ház rendezvénytermében sorra kerülő nagyobb létszámú –
nem kizárólag a kultúrával, művelődéssel összefüggő – rendezvények (terített
asztalos bálok; kiállítás; vásár stb) szabályszerű és időben történő bejelentéséről.
A jegyző távollétében intézkedik a halasztást nem tűrő tűzvédelmi
A gondnok tűzvédelmi feladatai

 Rendszeresen ellenőrzi a tornacarnok tűzvédelmi rendjét, a helyiségek szabályos –
kizárólag rendeltetésük szerinti – használatát. Betartja és betartatja a jelen
tűzvédelmi szabályzatban foglalt tűzmegelőzési használati szabályokat, előírásokat.
 Köteles az érvényben lévő tűzvédelmi jogszabályokban előírtakat - különös tekintettel
a tűzvédelmi használati szabályokra – a tevékenysége során maradéktalanul
betartani és betartatni.
 A létesítmény területén észlelt tűzvédelmi szabálytalanságot, hibát haladéktalanul
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köteles megszüntetni, vagy annak megszüntetésére intézkedni.
A tűzvédelmi előírásokat, szabályokat következetesen megszegő dolgozók
felelősségre vonásáról részben saját hatáskörben köteles intézkedni, vagy a
cselekmény súlyának megfelelő intézkedés, megtételét köteles kezdeményezni.
Köteles megismerni a tornacsarnokban rendszeresített tűzvédelmi berendezések,
eszközök helyét és azok használatát. A tűzoltó készülékek működőképességét
mindenkor biztosítani kell a vonatkozó előírásoknak megfelelő módon és
gyakorisággal. A tűzvédelmi berendezések meghibásodását a jegyzőnek, vag a
polgármesternek és a tűzvédelmi feladatokat ellátó személynek is azonnal jelenteni
kell.
A szükséges információk megadásával közreműködik az általa irányított intézményre
vonatkozó tűzvédelmi dokumentáció elkészítésében.
Évenként egy alkalommal a beosztott dolgozókkal együtt köteles részt venni az
önkormányzat dolgozói részére – a tűzvédelmi tanácsadó által – tartandó éves
ismétlődő, összevont tűzvédelmi oktatáson, illetve tűzriadó gyakorlaton. Köteles –
többek között - gondoskodni arról, hogy a beosztott dolgozók megismerjék a
tornacsarnokkal kapcsolatos, a helyi sajátosságokra jellemző legalapvetőbb
tűzvédelmi használati szabályokat, tűz esetére szükséges tudni-, és tennivalókat. Az
oktatások megtörténtét minden esetben köteles aláírásával igazolni, illetve a
dolgozókkal igazoltatni. A tűzriadó gyakorlatokról feljegyzések készülnek, melyeket
szintén kötelesek aláírásukkal ellátni, egyben ezzel igazolni annak megtörténtét.
A jelentősebb, nagyobb létszámú rendezvények kezdete előtt minden esetben köteles
ellenőrizni a tűzmegelőzési szabályokat, így főként:
a)
az adott intézmény területén a közlekedési, menekülési utak meglétét,
azok eltorlaszolatlanságát, az ajtók biztonságos könnyű nyithatóságát,
b)

az adott létesítmény helyiségei tűzvédelmét, a benne tartózkodók
menekülését szolgáló tűzvédelmi berendezések (kézi jelzésadók,
tűzoltókészülékek, irányfények) állagát, hozzáférhetőségét, valamint
időszakos ellenőrzésük megtörténtét.

 Gondoskodni az előírt darabszámú tűzoltó készülék rendszeres időszakos
felülvizsgáltatásáról, a készenlétben tartói ellenőrzések és nyilvántartások
elvégzéséről, vezetéséről. Amennyiben szükséges úgy eljárást kezdeményezni a
tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések selejtezést követő beszerzésére,
pótlására, cseréjére.
 Figyelmet fordítani az általa vezetett létesítmény elektromos hálózatának, az épület
villámvédelmi rendszereinek – időszakos, jogszabály által előírt tűzvédelmi
szabványossági követelmények szerinti kötelező időszakos felülvizsgálatainak
időbeni elvégeztetésére, a felülvizsgáló által feltárt hiányosságok intézkedési tervben
foglaltak szerinti, fontossági, sürgősségi sorrendben történő szakszerű
felszámoltatására, a javítások hitelt érdemlő módon történő szakszerű igazoltatására.
 Szemrevételezéssel rendszeresen ellenőrzni a központi fűtést biztosító (gáz)kazánokat,
füstelvezető csöveik és kéményeik műszaki állapotát, a kémények kötelező
időszakos felülvizsgálatának szakvállalattal történő elvégeztetését. Amennyiben
javíttatásukat igénylő intézkedés megtételére van szükség, úgy azt szóban és/vagy
írásban haladéktalanul jelzik a polgármester felé. Az időszakos felülvizsgálatokról
kiadott jegyzőkönyveket, szakvéleményt kötelesek megőrizni, irattárazni.
 Köteles minden esetben részt venni a létesítményt érintő hatósági tűzvédelmi
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ellenőrzéseken, valamint a szerződéses tűzvédelmi tanácsadó által tartandó
tűzvédelmi szemléken. Az ellenőrzéseken és szemléken feltárt hiányosságok
felszámolására részben saját hatáskörben köteles intézkedést tenni, részben pedig –
hatáskörét meghaladó ügyekben – a jegyző, vagy a polgármester felé szóban és/vagy
írásban a szükséges intézkedés megtételét kezdeményezni.
 Tűz esetén - a testi épség veszélyeztetése nélkül - köteles közreműködni a mentésben,
oltásban, továbbá a tűzoltóságot feladatai ellátásában segíteni.
 A tűz jelzésére szolgáló hívószámok - 105, - 112, valamint a tűzjelzés módjának
(tűzilárma, kézi jelzésadó használata) ismerete.
 Tűz esetén követendő eljárás, illetve magatartási normák megismerése.
 Tűzjelzés esetén segítsék az épületben tartózkodók biztonságos szabadtérbe jutását.
 A tűzvédelmi megbízott által feltárt hiányosságokat határidőre megszüntetni
Az esetleges tűzesetről az alábbi személyeket köteles értesíteni:
 jegyző
 polgármester
 tűzvédelmi megbízott
Munkavállalók tűzvédelmi feladata
 A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak, megismerése és megtartása a tűzesetek
megelőzése érdekében.
 A munkaterület tűzveszélyességének és a munkarenddel kapcsolatos előírásoknak a
megismerése, megtartása és mások figyelmének felhívása azok betartására.
 Munkakezdés előtt munkaeszközeit megvizsgálni, amennyiben azok tűzveszélyt
jelentenek, cseréjüket kérni.
 A munkavégzés során a tűzvédelmi előírások maradéktalan betartása, betartatása,
valamint a kapcsolódó feladatok és intézkedések végrehajtása.
 A munkavégzés befejeztével a munkaterület tűzvédelmi szempontú ellenőrzése, a
szükséges áramtalanítás elvégezése, a tüzet kiváltó lehetséges okok megszüntetése.
 A kijáratok, vészkijáratok és menekülési utak, valamint a tűzvédelmi felszereléshez, a
közművek nyitó- és záró szerelvényeihez, a villamos főkapcsolóhoz vezető utak
megismerése és azok hozzáférhetőségének biztosítása.
 A tűzvédelmi felszerelések és berendezések szabadon hagyása és ezen berendezések
használatának készségszintű ismerete.
 A tűzvédelemmel összefüggő tiltó és rendelkezést tartalmazó szabványos jelzőtáblák
utasításainak maradéktalan betartása.
 Részvétel a tűzvédelmi oktatásokon, tűzriadó gyakorlatokon. Az oktatott ismeretek
elsajátítása, amelyet a rendszeresített nyilvántartáson (tűzvédelmi oktatási
jegyzőkönyv) aláírásával igazolnia kell.
 A tudomására jutott tűzvédelmi szabálytalanságoknak a polgármester részére történő
jelzése.
 A tűzvédelmi eszközök sérülése, megrongálódása esetén annak jelentése a
polgármester felé.
 A tűz jelzésére szolgáló hívószámok - 105, - 112, valamint a tűzjelzés módjának
(tűzilárma) ismerete.
 A munkaterületen lévő tűzoltó eszközök, berendezések kezelési ismereteinek
elsajátítása és annak a gyakorlatban történő megfelelő színvonalon való alkalmazása.
TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT.
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 A menekülési útvonalak ismerete.
 Tűz esetén követendő eljárás, illetve magatartási normák megismerése.
 Tűzeset észlelése esetén késedelem nélkül köteles szabályos tűzjelzést adni, a tűz
oltását a rendelkezésre álló eszközökkel a tűzoltó egység megérkezéséig, illetve
addig folytatni, míg az oltási közreműködése az életének kockáztatásával nem jár.
 Tűz esetén köteles a mentésben, oltásban - az életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk
figyelembevételével közreműködni, továbbá a tűzoltóságot feladataik ellátásában
segíteni.
 Tűzjelzés esetén segítsék az épületben tartózkodók biztonságos szabadtérbe jutását.
 A létesítmény területén parkoló gépjárművek kihajtását felügyelni úgy, hogy az
oltásra, műszaki mentésre érkező tűzoltó egységek útvonalát ne akadályozzák az
épületet elhagyó gépjárművek.
 Tűz esetén fogadják a helyszínre érkező tűzoltókat, tájékoztatják az addig megtett
intézkedésekről, és megfelelő információkkal látják el őket.
 A tűzeset helyszínének változatlan állapotban történő megőrzése, a tűzvizsgálat
lefolytatásának elősegítése.
 Minden tüzet - még az eloltottat is jelezni kell a tűzoltóságnak. Tüzet jelezni
elsősorban a tulajdonban, illetve az épületben lévő vezetékes telefonon kell a 105
vagy a 112 hívószámon, továbbá a létesítmény területén elhelyezett kézi tűzjelzők –
ahol van - működtetésével.
 Tudomásul venni, hogy bármely kötelezettség elmulasztása, annak minősítésétől
függően, fegyelmi felelősségre vonást, vagy szabálysértési eljárás kezdeményezését
vonja maga után.
Az esetleges tűzesetről az alábbi személyeket köteles értesíteni:
 jegyző
 polgármester
Tűzvédelmi megbízott feladatai
 A Tengelic Község Önkormányzatára és Intézményeire háruló tűzvédelmi
szakfeladatokat szerződéses megbízás alapján tűzvédelmi megbízott látja el.
 Elkészíti az intézményekre vonatkozó, egységes szerkezetbe foglalt tűzvédelmi
dokumentációt, melyeket a mindenkori törvényi és jogszabályi változásoknak
megfelelően naprakész állapotban tart.
 Végzi az intézmények dolgozóinak éves ismétlődő, valamint esetleges tűzeset utáni
rendkívüli tűzvédelmi oktatását, melynek dokumentálását elvégzi.
 Oktatás keretében ismerteti a munkavállalókkal a Tűzvédelmi Szabályzatban és a
Tűzriadó Tervben foglalt előírásokat és közreműködik azok betartatásában.
 Évente megszervezi és lefolytatja a jogszabályban előírt tűzriadó gyakorlatot.
 Figyelemmel kíséri az intézmény határidős feladatainak teljesítését.
 Fejlesztések, beruházások előkészítése és megvalósítása során elősegíti a tűzvédelmi
szabályok, előírások érvényre juttatását.
 A munkaterületen ellenőrzés keretében meggyőződik a tűzvédelmi szempontú
biztonságos körülmények meglétéről.
 Részt vesz a tűzvédelmi szemléken, elkészíti és naprakészen tartja a dokumentációkat,
intézkedést kezdeményez a hiányosságok megszüntetése érdekében, ellenőrzi a
munkálatok elvégzésének megtörténtét.
TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT.
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 Bármely intézmény területét érintő, előre bejelentett hatósági tűzvédelmi ellenőrzésen
– előzetes kiértesítését követően – mindenkor köteles részt venni. Képviseli az adott
intézményt, és segítséget nyújt a hatóság által feltárt tűzvédelmi hiányosságok
felszámolásában.
 Megvizsgálja az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének feltételeit.
 Elvégzi a tűzoltó készülékek negyedéves időszakos üzemeltetői ellenőrzését.
 Részt vesz az esetleges tűzesetek kivizsgálásában.
 Előzetes kiértesítését követően, indokolt esetben közreműködik bármely intézmény
területén végzendő alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének írásos
engedélyezésében. Lebonyolítja a tevékenységhez szükséges előzetes helyszíni
tűzvédelmi szemlét és meghatározza a szükséges tűzmegelőzési feltételeket. Elvégzi
a munkavállalók oktatását.
A kazánházi munkát végző személy tűzvédelmi feladatai
 Tilos a kazán üzemeltetésével össze nem függő, vagy a biztonságos munkavégzést
akadályozó tevékenységet folytatni, továbbá a kazánház területére fokozottan tűzvagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, illetve folyadékot bevinni.
 Gondoskodni arról, hogy a berendezés minden esetben megfeleljen a vonatkozó
szabványban előírt műszaki és biztonsági követelményeknek, tilos a szabványban
előírtaktól eltérő szerelést, javítást vagy bekötést alkalmazni.
 A kazánházban elhelyezett tűzoltó készülékek kezelését elsajátítani és szükség esetén
azokat a gyakorlatban alkalmazni.
 Amennyiben a kazánon, vagy a hozzátartozó berendezéseken bármilyen
meghibásodás tapasztalható, a tüzelést haladéktalanul be kell szüntetni és intézkedni
kell a hiba kijavítására.
 Üzem közben azt illetéktelen személyre bízni nem szabad.
 Tilos a közlekedés céljára kijelölt útvonalakat, kijárati és vészkijárati ajtókat
eltorlaszolni.
Tűzvédelmi oktatás
A vezető köteles biztosítani, hogy valamennyi munkavállaló a tevékenységi körével
kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket, tűz esetén végzendő feladatokat - a munkába állás előtt,
majd az ismételt oktatások keretében évente - elsajátítsa és meghatározott időn belül a részére
előírt tűzvédelmi alap- vagy szakvizsgát letegye.
Az a munkavállaló, aki munkaköréhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem
rendelkezik - annak megszerzéséig - az adott munkakörben csak felügyelet mellett
foglalkoztatható.
Minden munkavállalót tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni és az elsajátítás tényéről az
oktatást végzőnek meg kell győződnie. Az oktatással, vizsgáztatással kapcsolatos feltételeket
a vezető köteles biztosítani. Az oktatásról távol maradtak részére pótoktatást kell tartani. Az
oktatáson való részvétel mindenki számára kötelező, aki azon önhibájából nem vesz részt,
szabálysértést követ el.
Az oktatást a munka jellegének és veszélyességének megfelelően úgy kell megtartani,
hogy a munkavállaló a tűzvédelmi ismereteket megszerezze.
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Általános elméleti oktatás

















a munkahely és munkafolyamat tűzveszélyességére,
az általános megelőzés tűzvédelmi rendelkezéseire,
a tűzvédelmi szabályzatban, tűzriadó-kiürítési tervben elrendeltekre,
tűz esetén követendő magatartásra, a tűzjelzéssel, riasztással, a tűz esetén mentési,
oltási, kiürítési stb. feladatokra,
a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések használatára, működtetésére,
kezelésére,
a dohányzási tilalom szabályainak megtartására,
a tűz- és robbanásveszély lehetséges okaira,
a tűzvédelmi szabályok megszegésének jogkövetelményeire.
A gyakorlati oktatás
a munkahely helyi sajátosságaira és tűzveszélyességére,
a technológiával kapcsolatos tűzvédelmi előírásokra, a munkafolyamat során
felhasznált anyagok tulajdonságaira, veszélyeire,
a munkahelyre vonatkozó tűzvédelmi szabályzat előírásaira,
a tűzjelzés módjára, a riasztás jelére, a tűzoltó technikai felszerelések, készülékek
elhelyezési helyére, elzárási módjára,
a kijáratok, vészkijáratok helyére,
a menekülési utak és kiürítési lehetőség biztosítására, ember és anyag mentésére,
a munkahelyen tartható éghető folyadékok, gázpalackok kijelölt helyére és tárolható
mennyiségére.

A gyakorlati oktatás szempontjából új felvételesnek kell tekinteni és soron kívüli
oktatásban kell részesíteni azt a munkavállalót is aki:
 hat hónapnál hosszabb távollét után ismét munkába lép,
 tűzvédelmi szabálytalanság miatt a munkától korábban eltiltott volt,
 szervezeti egységen belül munkahelyet, vagy munkakört változtat.
Az oktatást meg kell ismételni, ha a munkahelyen tűzvédelmi szempontból jelentős
technológiai változtatás történik, továbbá ha azt az I.fokú tűzvédelmi hatóság, a felügyeleti
szerv elrendeli (pl. tűzeset után).
Ismétlődő tűzvédelmi oktatás
Az önkormányzat munkavállalóit évenként ismétlődő – munkakörének megfelelő –
tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.
Az oktatás végrehajtásának bizonylatolása a munkáltató feladata.
Az ismétlődő oktatásokra alkalmanként legalább egy órát kell biztosítani.
Az oktatás idejére a dolgozót az átlagkeresete illeti meg.
Az oktatásról jegyzőkönyvet, oktatási naplót kell készíteni, amely tartalmazza az oktatást
végző nevét, aláírását, az oktatás időpontját és tárgyát, a dolgozók névsorát, beosztását, saját
kezű aláírását.
Rendkívüli esetben tartandó tűzvédelmi oktatás
Rendkívüli tűzvédelmi oktatást kell tartani a tűzvédelmi helyzet jelentős mértékű
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megváltozása esetén, vagy tűz keletkezése után, ha az oktatás a dolgozók számára tanulságul
szolgálhat.
Tengelic Község Önkormányzata által üzemeltetett Tornacsarnok tűzvédelmi
végzettségi és szakvizsga követelményei
Tengelic Község Önkormányzata által üzemeltetett Tornacsarnok esetében nincsen
tűzvédelmi végzettséghez, vagy szakvizsgához kötött beosztás.
Tűzvédelmi szemlék
Szükség szerint – de legalább évente - a tornacsarnok területén tűzvédelmi szemlét kell
tartani. Az ott feltárt hiányosságokat és megállapításokat jegyzőkönyvben kell rögzíteni a
felelősök és határidők feltüntetésével.
A szemlebizottság tagjai:
 jegyző, vagy az általa megbízott személy
 gondnok
 tűzvédelmi megbízott
Tűz esetén végrehajtandó feladatok
A tűz jelzése, tűzriasztás
Élőszóval, tűzi lármával:
Az épületben nincsen tűzjelző hálózat kiépítve, ezért az észlelt tűzre hangos szóval kell
az épületben tartózkodókat (gyerekeket, munkavállalók, vendégeket stb.) figyelmeztetni. A
tűzesetet a tűzoltóságnak is haladéktalanul jelezni kell.
A tüzet észlelő személy jelezze a tüzet azonnal a közelben tartózkodóknak is, abból a
célból, hogy a tűz oltásában segédkezzenek vagy, hogy a veszélyeztetett területet idejében el
tudják hagyni.
Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles
azt késedelem nélkül fővonalú telefonon a tűzoltóság hívószámán (105), akadály esetén a
legközelebbi rendőri vagy önkormányzati szervezetnek jelezni. Ez állampolgári kötelesség.
A tűz jelzéséhez, segítségkéréshez, visszajelzéshez a munkavállalók, valamint az
állampolgárok kötelesek a használatukban levő híradási, vagy közlekedési eszközzel térítés
nélkül segítséget nyújtani.
Ha a tűzjelzés, kárjelzés hiányos, a jelzést felvevő szerv feladata, hogy a jelző személlyel
azt kiegészíttesse.
A tornacsarnok dolgozói a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetőleg emberi
beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is kötelesek késedelem nélkül a munkáltatónak, illetve a
tűzoltóságnak bejelenteni és a kár helyszínét a tűzvizsgálat vezetőjének intézkedéséig
változatlanul hagyni.
A tűzoltóság hívószámát, valamint a tűzeset jelzésének adatait továbbá a tűzesetről
értesítendők nevét, lakcímét, telefonszámát a fővonalú telefonkészülék mellett jól látható
helyen kell elhelyezni.
Aki nem jelzi, vagy késedelemmel jelzi a tüzet, a tűz jelzését akadályozza, hamis
tűzjelzést ad, vagy készüléket nem bocsátja rendelkezésre szabálysértést követ el, ezért ellene
szabálysértési feljelentést kell tenni.
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A bejelentési kötelezettség a mindenkori tüzet észlelőt, a saját erőből eloltott tűz esetén
az illetékes vezetőt is terheli.
A tűzoltóság riasztása, tűzjelzés
A tűzoltóság felé adott tűzjelzés adatait a fővonalú telefon mellé ki kell függeszteni, és az
alábbiakat kell, hogy tartalmazza:
 a tűzeset pontos helye (az intézmény pontos neve, helység, utca, házszám),
 hol van a tűz (földszint, alagsor, emelet)?
 mi ég, milyen terjedelmű a tűz, van-e a helyiségben gázvezeték?
 vannak-e személyek életveszélyben, tartózkodik-e valaki a helyiségben (ha igen, hány
fő, megtörtént-e a kiürítés )?,
 mit veszélyeztet a tűz (pl. a tűzeset helyszíne mellett éghető folyadék vagy
gázpalacktároló van, tömeg befogadására szolgáló helyiség van stb.),
 milyen terjedelmű a tűz, milyen alapterületű a helyiség, szabadtér, stb. ahol a tűz van?
 a tűzesetet bejelentő személy neve, beosztása,
 a tűzeset pontos időpontja (nap, óra, perc),
 a távbeszélő állomás hívószáma, ahonnan a bejelentés történik.
A munkavállalók riasztása
A tüzet először észlelő személy köteles haladéktalanul élőszóval (tűzi lárma) vagy
bármilyen más eszköz igénybevételével riasztani a többi munkavállalót.
Ennek megtörténte után a következőket kell végrehajtani:
 a tűz oltását késedelem nélkül meg kell kezdeni a legközelebb elérhető és az adott tűz
oltására alkalmas tűzoltó készülékkel, felszereléssel, eszközzel, a kiürítéssel
egyidejűleg,
 a tűz oltását megszakítás nélkül folytatni kell a tűz teljes eloltásáig, amíg az
életveszély nélkül lehetséges, illetve a tűzoltóság megérkezéséig, beavatkozásáig,
 elektromos tűz esetén első teendőként a feszültség mentesítést kell végrehajtani,
elektromos tüzet vízzel oltani tilos,
 a jegyző köteles haladéktalanul a tűzeset helyszínére menni, át kell vennie a tűz
oltásának irányítását, vagy az oltásban személyesen is közre kell működnie,
értesítenie kell a tűzvédelmi megbízottat,
 a tűzesetről szóló jelzés után várni kell a tűzoltóságot, gondoskodni kell a tűzeset
helyszínére vezetésről,
 a kiérkező tűzoltóság vezetőjét tájékoztatni kell a tűzcsapok elhelyezkedéséről,
 a kiérkező tűzoltóság vezetőjét tájékoztatni kell az addig megtett intézkedésekről,
részére felvilágosítást kell adni a kért adatokról, és rendelkezéseit késedelem nélkül
végre kell hajtani,
 aki a tűzoltásban felszólítás ellenére sem vesz részt, az oltásban való közreműködést
megtagadja, vagy felróhatóan elmulasztja, szabálysértési, illetve büntetőjogi
rendelkezések alapján felelősségre vonható,
 a mentési munka alkalmával a megmentett javakat megfelelő biztonságú távolságra
kell szállítani, és gondoskodni kell azok őrzéséről, tűz esetén gázpalackot, éghető
folyadékot és azok tároló edényzetét a leggyorsabban biztonságos helyre (tűztől
védett területre) kell szállítani.
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Tűz esetén tanúsítandó magatartás
Tűz esetén, a tűz jelzésében, továbbá a tűzoltási tevékenységben, mentési munkákban amennyiben az életveszéllyel nem jár - minden munkavállaló köteles a tőle elvárható módon
részt venni.
A minden állampolgártól, munkavállalótól elvárható feladatok:
 Riasztani az ott dolgozó munkavállalókat és a tűzoltóságot.
 Biztosítsa az illetékesek területre, helységbe történő bejutását.
 Higgadtan, fegyelmezetten, pánikkeltés nélkül kezdjen hozzá a veszélyeztetett terület
kiürítéséhez.
 Életveszély esetén kezdje meg a veszélyeztetett személyek mentését, elsősegélyben
részesítését és biztonságba helyezését.
 A helyszín felmérése után keresse a tűz fészkét és a rendelkezésre álló eszközökkel
kezdje meg a tűz oltását.
 Az ajtók, ablakok zárva tartásával akadályozza meg, késleltesse a tűz tovább
terjedését, kezdje meg az anyagi javak mentését.
 A kíváncsiskodókat, továbbá mindazokat, akik nem tudnak részt venni az oltásban,
tartsa távol a tűz helyszínétől.
 A tűzoltóság megérkezése után tájékoztassa az oltás vezetőjét megfontoltan, a tűzzel
kapcsolatosan minden körülményre kiterjedően (ki és mi van veszélyben, mi és hol
ég, van-e robbanásveszélyes anyag a helyiségben, hol lehet áramtalanítani, a
helyiségbe veszély nélkül bejutni és mindarról, ami a helyszínre tűzoltás
szempontjából jellemző adat).
Amennyiben a tűz helyszínén többen is jelen vannak, akkor lélekjelenlét, szakmai ismeret
és rátermettség alapján a fenti feladatokat meg kell osztani a közreműködési időszak
lerövidítése érdekében. Ezzel ugyanis csökkenthetjük a sérülések nagyságát, az anyagi javak
károsodását.
A jelenlévők közül az, aki a legnagyobb szakmai hozzáértéssel és a legnagyobb
lélekjelenléttel bír - bejelentés mellett - vegye át az irányítást. Határozott, egyértelmű
utasításokkal jelölje ki a helyszínen levő egyes munkavállalók, személyek feladatait. Az oltás
és mentés irányítását mindaddig végeznie kell, amíg a tűzvédelmi hatóság rangidős
parancsnoka át nem veszi tőle a vezetést. Ettől az időponttól a tűzoltás vezetőjének utasításait
kell végrehajtani.
A tűzoltóságot még az eloltott tűzről is értesíteni kell!
A tüzet észlelő személy lehetősége szerint - a környezet riasztása mellett, illetve azzal
egyidőben - azonnal kezdje meg a tűz oltását.
Feladatok a tűzoltóság megérkezéséig
 Fel kell mérni, hogy hol, hány személy rekedt esetleg az épületben.
 Gondoskodni kell a közművek (vízhálózat kivételével) elzárásáról (villany,
gáz).
 A testi épség veszélyeztetése nélkül meg kell kezdeni a veszélyeztetett anyagok
mentését.
 Gondoskodni kell a tűzi vízforrások szabaddá tételéről.
 A kapukat, bejárati ajtókat ki kell nyitni.
Feladatok a tűzoltóság megérkezése után
A létesítmény területét jól ismerő személy felelős a kiérkező egység vezetőjének
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tájékoztatást adni az alábbiakról:
 hol van pontosan a tűzeset helyszíne
 a bennrekedt személyek feltételezhetően hol tartózkodnak
 hol találhatók a tűzivíz források
 milyen technológia folyik a kárt szenvedett épületben
 a tűz helyszínén, illetve annak közelében milyen anyagokat és milyen
mennyiségben tárolnak,
 hol, melyik útvonalon lehet a tűz közvetlen közelébe jutni,
 milyen intézkedések történtek eddig
 milyen dolgozói létszám áll a tűzoltóság segítségére,
 ki észlelte a tüzet.
A tájékoztatás után a tűzoltás vezetőjének utasítása alapján kell a feladatokat
végrehajtani. Amíg a tűzoltás vezetője arra engedélyt nem ad, a helyszínt senki nem
hagyhatja el!
Feladatok a tűz eloltása után
Minden dolgozó, aki a tűz keletkezési körülményeiről bármit is tud, köteles azt közölni a
tűzoltás vezetőjével.
Szükség esetén részt kell venni az utómunkálatokban.
Tűzvédelmi előírások
Általános tűzvédelmi szabályok
Az üzemeltetőnek, tulajdonosnak, használónak a tevékenység, a használat 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 vagy 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,
 az építményt, építményrészt, a szabadteret csak a rendeltetésének megfelelő
tűzvédelmi követelményeknek megfelelően használja.
 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. Az épületben raktározott, tárolt
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anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a vonatkozó jogszabályban
megengedett mennyiséget.
 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 a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba
tartozó folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni.
A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell
szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
 az üzemszerűen csepegő fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó
folyadékot nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagú edénybe kell felfogni. A
felfogó edényt szükség szerint, de legalább a műszak befejezésével ki kell üríteni, és
az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
 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.
 a helyiségek területén dohányozni tilos. Dohányozni csak az erre kijelölt helyeken
szabad.
 a helyiségek területén a közlekedési utakat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg
sem szabad.
 a helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól
látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra
figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.
 az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolójának, a
közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó
szivattyúnak, valamint a hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak,
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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 közvetlen tűzjelző távbeszélő készüléket jól láthatóan meg kell jelölni.
 ahol jogszabály önműködő csukószerkezet alkalmazását írja elő, ott az ajtót csukva
kell tartani. Ha ez üzemeltetési okokból nem lehetséges, vagy a robbanásveszélyes
osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő, akkor a nyitva
tartás ideje alatt állandó helyszíni felügyeletről kell gondoskodni, vagy biztosítani
kell, hogy az ajtó tűzjelző jelére csukódjon.
 a helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól
látható helyen a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó
előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell
elhelyezni.
 a közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól
láthatóan meg kell jelölni.
 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.
Villamos hálózatok, készülékek, berendezések és fogyasztók tűzvédelmi szabályai
 csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén
a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.
 a csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, főkapcsolók és túláramvédelmi
készülékek rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni
kell.
 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. Jelen esetben
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.
 a szabványtól eltérő elektromos szerelést és berendezést létesíteni, használni tilos.
 az elektromos berendezések használata során a villamos vezetékekre, villamos
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csatlakozó helyekre csak az elektromos hálózat méretezésének, teljesítményének
megfelelő készüléket, fogyasztókat szabad csatlakoztatni.
 a berendezések, fogyasztók automatáit áthidalni, olvadó biztosítóját túlbiztosítani nem
szabad.
 az elektromos berendezésen éghető anyagból készült díszítőanyagot elhelyezni nem
szabad.
 a villamos berendezés és éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy
berendezés üzemszerű használata, vagy meghibásodása folytán bekövetkezhető
túlmelegedése, vagy villamos íve ne okozzon tüzet, robbanást.
 olyan villamos berendezést, mely használat közben önmagára, vagy a környezetére
nézve veszélyes felmelegedést okozhat, csak felügyelet mellett és szakaszosan
szabad üzemeltetni és üzemben tartani. Az elektromos szerelési anyag
sérülésmentes, kifogástalan minőségű legyen.
 a villamos berendezést állandóan szabadon kell tartani, a vezetékeket mechanikai
sérüléstől és közvetlen hőhatástól védetten kell elhelyezni és rendszeresen meg kell
tisztítani az olyan szennyeződéstől, amely a berendezés hőátadási viszonyait
befolyásolja, vagy amelytől - az üzemeltetés alatt - öngyulladás keletkezhet.
 biztosítékbetét csak a vezeték terhelhetőségének megfelelő és szabvány alapján
készült betéttel cserélhető. A betétet javítani, az aljzatot áthidalni szigorúan tilos!
Tartalék biztosítékbetétről gondoskodni kell.
 ideiglenes vezeték használata és arra bármilyen készülék vagy szerelvény rákötése
tilos. Használaton kívüli vezetéket meg kell szüntetni. A villamos berendezéseket
időszakosan ellenőrizni kell. Javítást vagy cserét csak szakember végezhet.
 a lámpatestet, illetve a fénycsövet védőburkolattal kell ellátni.
 az elektromos kapcsolódobozokon éghető anyagot tárolni TILOS!
Villamos berendezések felülvizsgálata
 A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha
jogszabály másként nem rendelkezik,
a)
300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűzvagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására,
feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy
szabadtér esetén legalább 3 évenként,
b)
egyéb esetben legalább 6 évenként
a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt
hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig
megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.
 A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a
létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.
 A telep-, vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás, vagy
rendeltetésváltáskor a helyiségben, épületben elhelyezett, szerelt villamos
berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti,
ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.
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Villámvédelem felülvizsgálata
 a villámvédelem felülvizsgálatát
 A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha a jogszabály másként
nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból
a)
a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több fokozottan tűz- vagy
robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására,
tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási
alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként
b)
egyéb esetben legalább 6 évenként
c)
hatásosságát érintő bővítés, átalakítás, javítás, villámcsapás, erős
korrózió, sérülés esetén a villámvédelem hatásosságát felül kell vizsgálni.
A tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határidőig meg kell
szüntetni.
Közlekedésre és menekülésre vonatkozó előírások
 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.
 a személyek tartózkodására, közlekedésére szolgáló és üzemelés alatt álló helyiségek
kiürítésre szolgáló ajtóit lezárni, üzem szerűen 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 helyezhetők el, nem
tárolhatók. Ez alól 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 folyosókat, előtereket, átjárókat, kijáratokat és vészkijáratokat eltorlaszolni, illetve
leszűkíteni még átmenetileg is tilos.
 a villamos berendezések kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét, tűzvédelmi
berendezéseket, készülékeket eltorlaszolni, az azokhoz vezető utakat leszűkíteni
tilos!
Gépi berendezésekre vonatkozó előírások
 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
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helyezhető el és használható.
 a pinceszinti helyiségben, térben, ahol a 0,8-nál nagyobb relatív sűrűségű fokozottan
tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó gáz vagy gőz jelenlétével lehet
számolni, csak olyan gép és berendezés, eszköz helyezhető el, amely a környezetére
tűz- és robbanásveszélyt nem jelent.
 azoknál a gépeknél, amelyeknél a hőfejlődés vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy
robbanást idézhet elő, a technológiai szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó
berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését és a hőmérséklet vagy nyomás
további emelkedését - technológiai utasításban meghatározott biztonsági határérték
elérésekor - megszünteti.
 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 fűtőberendezések általános követelményei
 az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható,
amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet, vagy robbanást.
 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 gázzal
üzemeltetett tüzelő- vagy fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, meghatározott
kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.
 A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáz- és olajtüzelésű
berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni, a vaskályhákban pedig a tüzet el kell
oltani, a salakot el kell távolítani. A munkahely elhagyása előtt meg kell győződni a
fűtőberendezés veszélytelenségéről.
 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.
 Az égéstermékelvezetővel rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés csak a
teljesítményének megfelelő, illetőleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható.
 Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést
szabad használni.
 Az éghető gázzal és az éghető folyadékkal üzemeltetett tüzelő-, illetőleg
fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, meghatározott kezelési osztálynak
megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.
TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT.

– 22 –
Készítette: Sári József gépészmérnök tűzvédelmi főelőadó
CXB C 396414 (06/30-757-3301)

Tornacsarnok Tengelic
7054 Tengelic, Munkácsy utca 291. hrsz.
 A tüzelő-, fűtőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra
alkalmas személyre szabad bízni.
 A gyártó, illetve külföldi termékek esetében a forgalomba hozó a fogyasztók részére
köteles meghatározni a tüzelő-, a fűtő- és a hozzá csatlakozó hőhasznosító
berendezés használatára és karbantartására vonatkozó tűzvédelmi követelményeket,
a berendezéstől megtartandó távolságokat. Az üzemeltető, illetve a berendezés
kezelésével megbízott köteles a használati (kezelési) utasításban foglaltakat
megtartani, a berendezést annak megfelelően üzemeltetni.
 a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint éghető
folyadékot a központi fűtőberendezés vezetékétől és fűtőtestétől 1 méter távolságon
belül nem szabad elhelyezni.
 a tüzelő- fűtő berendezéseket a gyártói útmutató szerint, de legalább évente kell
szakcéggel ellenőriztetni és karbantartani.
Gázkazánok helyiségei
 A gázkazánok helyiségeit (továbbiakban: kazánhelyiségek) csak használatbavételi,
üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó
tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
 A kazánokat csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra kialakított
kazánhelyiségekbe szabad telepíteni.
 A helyiségekben az ott lévő technológiai berendezéseken kívül más, oda nem való
éghető anyagot tartani nem szabad. A kazánház területén TILOS A DOHÁNYZÁS
és a NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA! A tilalmat a helyiségek bejárati ajtóinak külső
lapjára erősített, ragasztott, piktogrammal is ellátott biztonsági jellel, táblával,
matricával jelölni kell!
 A helyiség területén folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani. Területén, a
gázkazánokon és a hozzájuk tartozó csővezetékeken, szerelvényeken, motorikus
berendezéseken kívül más, a helyiségek rendeltetésétől eltérő, oda nem való
anyagot-eszközt tárolni még ideiglenes jelleggel sem szabad!
 A helyiségekben a berendezések villamos fő-, illetve szakaszoló kapcsolóját –
amennyiben van -, valamint az egyéb közmű nyitó-, és zárószerkezetét (pl.:
gázelzárót), tűzoltó készüléket – amennyiben a teljesítménye (csak 230 kW
összteljesítménytől kell) indokolja - eltorlaszolni, a fűtőberendezéshez vezető
közlekedési – tűz esetén menekülési – utat, továbbá a kijárati ajtókat leszűkíteni,
eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. A közművek elzáró szerkezeteit
egyértelműen meg kell jelölni.
 Az égéstermék – elvezetővel rendelkező tüzelő-, és fűtőberendezés csak
teljesítményének megfelelő, illetőleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható.
 Az éghető gázzal üzemeltetett tüzelő-, illetőleg fűtőberendezés, készülék működése
alatt, meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni. A
tüzelő-, fűtőberendezések felügyeletét csak a berendezés működését ismerő, és arra
alkalmas személyre szabad bízni.
 A gyártó, vagy külföldi termék esetén a forgalomba hozó a fogyasztó részére köteles
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meghatározni a tüzelő- fűtő és a hozzá csatlakozó hőhasznosító berendezés
használatára és karbantartására vonatkozó tűzvédelmi követelményeket, valamint
éghető anyagokra vonatkozóan a berendezéstől megtartandó biztonságos
távolságokat. A fűtőberendezések időszakos felülvizsgálatát, ha szükséges, akkor
karbantartását a meghatározott időszakonként szakcég szakemberével el kell
végeztetni.
 Az üzemeltető, vagy a berendezés kezelésével megbízott személy köteles a használati
(kezelési) utasításban foglaltakat megtartani, a berendezést annak megfelelően
üzemeltetni.
 Gázszivárgás esetén a gázüzemű fűtőberendezés működését meg kell szüntetni
(kikapcsolás, gáz azonnali elzárása), meg kell győződni a gázszivárgás okáról és a
rendellenességet szakemberrel haladéktalanul fel kell számoltatni, meg kell
szüntetni. A helyiség azonnali ki-, illetve átszellőztetéséről gondoskodni kell.
 A kéménybe csatlakoztatott tüzelő-, és fűtőberendezés, annak égéstermék –
elvezetője, valamint a környezetében lévő éghető anyagok között olyan távolságot
kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy a sugárzó hő a
berendezés legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetése mellett sem jelentsen az
éghető anyagokra gyújtási veszélyt.
 A kéményt, a kéménytoldót, a füstcsatornát és egyéb égéstermék – elvezetőt csak nem
éghető anyagból és úgy kell kialakítani, hogy az gyújtási veszélyt ne jelenthessen.
 Olyan kéményt nem szabad használni, amelynek falába B-F tűzvédelmi osztályba
tartozó épületszerkezetet építettek be, amelynek műszaki állapota nem megfelelő,
amelynél a szükséges vizsgálatot, tisztítást, műszaki felülvizsgálatot nem végezték
el. Az erről kapott SZAKVÉLEMÉNYT/TANÚSÍTVÁNYT legalább 5 évig meg
kell őrizni.
 A kémény használaton kívüli bekötő és tisztító nyílását nem éghető (A1 tűzvédelmi
osztályba sorolt) anyaggal, eszközzel hézagmentesen le kell zárni. A koromzsák és
kéménytisztító ajtót állandóan zárt állapotban kell tartani.
 A nem éghető anyagú, megfelelő szilárdságú füstcsöveket 1,5 méterenként, de
legalább egy helyen fémbilinccsel az épületszerkezethez kell rögzíteni, és a
kéménybe hézagmentesen (megfelelő csőátmérő és csőrózsa) kell csatlakoztatni. A
füstcső és a bilincs környezetére gyújtási veszélyt nem jelenthet.
 A helyiségeknél – elsősorban a hagyományos gázkazánok esetében – biztosítani kell a
szellőzés (természetes keresztszellőzés alsó-felső nyílásokkal) lehetőségét. A
szellőzőnyílásokat eltorlaszolni, leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad!
 A helyiségek elektromos hálózata, szerelvényei (kapcsolók, lámpatestek, stb.) gépi,
berendezései, készülékei, azok szerelési és csatlakoztatási módja, valamint a
védettségi foka feleljen meg a helyiségek mérsékelten tűzveszélyes, valamint
üzemzavarból adódó gázszivárgással szembeni tűzvédelmi követelményeknek.
 Sérült, tűz-, és balesetveszélyes elektromos szerelvényt, gépi berendezést, készüléket
használni nem szabad, azt elektromos képesítésű szakember által haladéktalanul
meg kell javíttatni. Csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos hálózat,
szerelvény, berendezés, készülék használható! Ennek érdekében a villamos
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hálózatot, berendezést 6 évente tűzvédelmi műszaki követelmények szempontjából
felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt, feltárt hiányosságokat meg kell szüntetni,
melynek tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell (szerelői nyilatkozat!)
 A helyiség tűzvédelmére – amennyiben a berendezés teljesítménye 233,0 kW feletti legalább 1 db, a gázkazánok helyiségeiben keletkező tűz oltására alkalmas, korszerű
tűzoltó készüléket kell elhelyezni. A kisebb teljesítményű kazánok helyiségeinek
tűzvédelmét a helyiségekhez legközelebb eső közlekedő, folyosószakasz területén
elhelyezett, megfelelő oltásteljesítményű tűzoltó készülékek biztosítják.
 A tűzoltó-technikai terméket, többek között a tűzoltó készülékeket jól látható,
könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a
legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt
felhasználható legyen, és a készüléket állandóan használható, üzemképes állapotban
kell tartani. Helyéről eltávolítani, rendeltetésétől eltérő célra használni a tűzoltó
készüléket – ha jogszabály arról másként nem rendelkezik – nem szabad, illetve
TILOS!
 A tűzoltó készülékek jogszabályban előírt időszakos felülvizsgáltatásáról és/vagy
javíttatásáról – melyet csak OKF regisztrációs számmal rendelkező cég végezhet! –
gondoskodni kell. Amennyiben az időszakos ellenőrzést, és/vagy javítást nem
hajtották végre, a tűzoltó készülék nem tekinthető üzemképesnek.
 A jobb láthatóságuk érdekében a tűzoltó készülékeket a hatályos Országos
Tűzvédelmi Szabályzat szerint világító/utánvilágító biztonsági jelekkel megfelelő
módon meg kell jelölni.
 A helyiség területén alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy
egyéb más, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munka) csak a szabályzatban
foglaltak maradéktalan betartásával, a szükséges személyi és tárgyi tűzmegelőzési
feltételek előzetes meghatározásával és ezek írásos engedélybe foglalásával, az
engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!
 Tűzjelzést követően hozzá kell kezdeni a tűz esetére előírt, alapvetően szükséges
tennivalók ellátásához a Tűzriadó Terv alapján!
 A kazánok kezelési osztályának megfelelő, meghatározott időszakonként a kazánok
felügyeletével megbízott munkavállalók a felügyeletet követően a helyiségek
területét kötelesek tüzetesen átvizsgálni, és minden olyan rendellenes okot,
körülményt, azonnal megszüntetni, amely a helyiségek illetve az adott egység
elhagyása után tüzet, vagy robbanást okozhat.
A kémények általános követelményei
 a kémények tisztítását, a műszaki felülvizsgálatot, illetve füstnyomás próbát a
kéményseprő ipari tevékenységet gyakorló szerv a 27/1996. (X. 30.) BM rendelet
alapján végzi el, külön felhívás nélkül.
 a kéményeket évente legalább egy alkalommal ellenőriztetni és tisztíttatni kell.
 a kéményt, kéménytoldót, füstcsatornát nem éghető anyagból és úgy kell kialakítani,
hogy az gyújtási veszélyt ne jelenthessen.
 olyan kéményt nem szabad használni, amelynek falába éghető anyagú épületszerkezet
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van beépítve, amelynek műszaki állapota nem megfelelő, amelynél a jogszabály,
állami szabvány szerinti vizsgálatot, továbbá a kémény tisztítását nem végezték el.
 a kémény használaton kívüli nyílását nem éghető anyaggal lezárva kell tartani.
Szellőztetésre vonatkozó előírások
 azokban a helyiségekben, ahol a mesterséges elszívás nincs biztosítva tilos olyan
műveletet végezni, amelynek során a levegő-gáz (gőz, por) keverék aránya az alsó
robbanási határérték 20%-át elérheti.
 a szellőztető berendezések rendszeres karbantartásáról, tisztításáról és naplózásáról
gondoskodni kell.
 a szellőző berendezések ellenőrzésére, karbantartására külön szerződésben kell
intézkedni és a szerződés alapján gondoskodni kell azok folyamatos ellenőrzéséről,
karbantartásáról. A természetes szellőzőnyílások kialakításánál figyelembe kell
venni:
■ a helyiségek belső légterét,
■ a műveletek során keletkezett gőzök, gázok sűrűségét, mennyiségét,
■ a tárolt anyagok mennyiségét és módját.
Csatornahálózatra vonatkozó előírások
 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.
 abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz fokozottan tűz- vagy
robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot tartalmazhat, a csatornahálózatot
berobbanás ellen - az üzemeltetés zavartalanságának biztosításával - vízzárral
szakaszokra kell bontani.
Raktározás, tárolás tűzvédelmi előírásai
 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,
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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.
Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolási előírásai
 a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot kiszerelni,
csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában
szabadtéren vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás, és folyadék esetén a
hatékony szellőzést biztosították.
 a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint a
mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot csak zárt csomagolásban,
edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni.
 a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag egyedi és
gyűjtőcsomagolásán - ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - az anyag
robbanásra vagy heves égésre való hajlamát szövegesen vagy piktogrammal kell
jelölni. A jelölést a gyártó vagy a csomagoló, a kiszerelő vagy a forgalomba hozó,
valamint - a felhasználáshoz külföldről közvetlenül érkező anyag, fokozottan tűzvagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék esetében - a
felhasználó szervezet köteles elvégezni.
 Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható
tetőtérben, pinceszinti, alagsori helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg
mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben.
 padlástérben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem
tárolható. Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el,
hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák,
szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a
kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.
 huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot
tárolni tilos.
 gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben,
ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő.
Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok szállítása
 a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító
járművön, valamint a mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító
jármű rakodóterén dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad.
 a járművek fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes
osztályba tartozó rakományát a veszélyes mértékű felmelegedéstől, valamint az
egyéb, tüzet vagy robbanást előidézhető veszélyektől védeni kell.
 fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó
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folyadékot, a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes
osztályba tartozó gázt, égést tápláló gázt csak a nemzetközi vagy egyéb tűzvédelmi
előírásnak megfelelő, hibátlan állapotban levő, tömören zárható vagy zárt edényben,
valamint konténerben, tartályban, tartányban és erre a célra engedélyezett típusú
tartálykocsikon szabad szállítani.
 a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot tartalmazó zárt
edényt a járművön kiöntőnyílásával felfelé fordítva úgy kell elhelyezni és rögzíteni,
hogy az a szállítás közben ne mozduljon el és ne sérüljön meg.
 fokozottan tűz- vagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten
tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot, a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes
és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, valamint égést tápláló gázt
szállító tartálykocsi, tehergépjármű mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan a
veszélyre utaló feliratot vagy biztonsági jelet kell elhelyezni.
 a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba
tartozó anyagot szállító járművön a járművezetőn és a járműkísérőn kívül más
személy nem tartózkodhat.
Dohányzásra vonatkozó előírások
 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.
 dohányozni kizárólag a dohányzásra kijelölt helyeken szabad.
 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.
Éghető folyadékok, gázok használatára vonatkozó előírások
Éghető folyadékok tárolása és szállítása
 fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó aeroszol és folyadék
pinceszinten, padlástérben, menekülési útvonalon nem tárolható.
 éghető folyadék csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyújtási veszélyt
nem jelentő, jól zárható edényben tárolható.
 a sérülékeny edények gyűjtőcsomagolásának vagy védőburkolásának sérülés (törés,
felszakadás) ellen védelmet kell nyújtania.
 az edények csak kiöntőnyílásukkal felfelé, lezárt állapotban tárolhatók és szállíthatók.
Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre
vonatkozó előírások irányadók. A tárolható anyagmennyiség a tárolóedények
űrtartalmának összesített értékét jelenti.
 20 litert meghaladó mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba
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tartozó folyadék egy helyiségen belüli tárolása esetén legalább 1 db szóróeszközt,
továbbá
a)
legfeljebb 1 liter űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,02 m3
mennyiségű felitató anyagot,
b)
1 litert meghaladó űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,05 m3
mennyiségű felitató anyagot
kell a tárolás helyétől legfeljebb 15 méter távolságra tartani.
 a lakóépülethez, lakórendeltetésű épületrész besoroláshoz nem tartozó gépjárműtároló
helyiségben vagy tárolóhelyen éghető folyadék, éghető gáz - a gépjárműbe épített
üzemanyagtartály kivételével - nem tárolható.
 kereskedelminek nem minősülő közösségi rendeltetés esetén csak a rendeltetésnek
megfelelő tevékenységhez szükséges, legfeljebb az alábbi fokozottan tűz- vagy
robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék és aeroszol tárolható:
c)
fémszekrényben 20 liter,
d)
robbanásgátló szekrényben 50 liter,
e)
folyadéktárolásra alkalmas tűzálló szekrényben 60 liter.
 a fentebb szereplő szekrényeken kívül legfeljebb 5 liter anyagmennyiség tárolható
helyiségenként.
 tömegközlekedésre használatos járművön éghető folyadékot tartalmazó edények nem
szállíthatók, kivéve éghető folyadék összetevőt tartalmazó élelmiszereket, háztartási
cikkeket, lakkokat, festékanyagokat, valamint ezek oldószereit, személyenként
legfeljebb 5 liter mennyiségben.
 szállítás közben az éghető folyadékot tartalmazó edényeket úgy kell elhelyezni, hogy
azok ne borulhassanak fel vagy sérülhessenek meg.
 éghető folyadékot tartalmazó üvegedények és az ezeket tartalmazó göngyölegek
egymásra helyezve nem szállíthatók.
 kézi erővel legfeljebb 20 liter éghető folyadék szállítható.
Egyéb anyagok tárolása
 öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghető anyaggal, továbbá olyan anyagokat,
amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, együtt
tárol: nem szabad.
 éghető anyagot csak nem éghető polcon, állványon szabad tárolni.
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.
Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezése
 alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az előzetesen írásban, a helyszín
adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A
feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző
személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen
személy, a munkát végző kötelezettsége.
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 a munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek
tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a
tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre
való utasítás nem adható ki.
 a külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a
tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni
kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi
előírásokkal egészíti ki.
 az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk
kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi
szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a
vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.
 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.
 az engedélyt az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, két példányban kell
elkészíteni. Az engedély egyik példánya az engedélyt kiadó személynél, míg a másik
példány a munkát végző dolgozónál marad.
Az engedélynek az alábbiakat kell tartalmaznia:
■
■
■
■
■
■
■
■

a tevékenység időpontját (év, hó, nap, óra, perc)
a tevékenység helyét,
a munka leírását, meghatározását,
a munkát végző dolgozó nevét és munkahelyét,
a dolgozó képesítését, valamint a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány számát,
a vonatkozó előírásokat,
a munka befejezésének bejelentésére vonatkozó előírásokat,
a munka befejezése után elvégzendő feladatokat.

A tűzveszélyes tevékenység helyén az engedélyezőnek gondoskodnia kell:
■
■
■

a tűzjelzés lehetőségéről,
az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelésről, készülékekről és
eszközökről,
tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységnél - ha indokolt
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műszeres - felügyeletről.
 a munkahely környezetét a munka elvégzése előtt az éghető anyagoktól meg kell
tisztítani.
 az el nem távolítható éghető anyagokat vizes ponyvával le kell takarni.
 a munka befejezése után a munkavégző köteles a helyszint tűzvédelmi szempontból
átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.
 a helyszín tűzvédelmi ellenőrzése- és engedély nélkül a munkát megkezdeni, végezni
TILOS!
 tűzveszélyes környezetben végzett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez a
munka kezdésétől annak befejezéséig a munkát elrendelő felügyeletet köteles
biztosítani.
 az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető
tűzoltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
 az alkalmi tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző dolgozó köteles:
o a helyszínt, és annak környezetét átvizsgálni
o minden tüzet előidézhető körülményt megszüntetni.
Tengelic Község Önkormányzata részéről alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység
engedélyezésére jogosultak:


jegyző



polgármester
Eseti tűzvédelmi használati szabályok

Az általános rendeltetésű (iroda és iroda jellegű) helyiségekre vonatkozó előírások
 Az iroda és iroda jellegű helyiségeket (továbbiakban: helyiségek) csak a
használatbavételi üzemeltetési, működési, telephely engedélyben megállapított
rendeltetéshez tartó: tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
 Az előző pontban meghatározott tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek
megfelelő helyiségben, rendeltetési egységben szabad folytatni.
 A helyiségekben tűzveszélyes, szilárd éghető anyagokat - bútorokat, berendezési
tárgyakat, valamint papírféleségeket - tárolnak, használnak, ezért ezekben a
helyiségekben a dohányzás és a nyílt láng használata tilos.
 Dohányozni csak az alkalmassá tett, az - épületeken kívüli szabadtéren – azok
bejáratától mért 5,0 méteres távolságon kívül – kijelölt „DOHÁNYZÓ HELY”
felirattal, és piktogrammal is jelölt helyeken szabad. A dohányzó helyeken nem
éghető anyagból készült csikkgyűjtőt, hamutálat kell biztosítani.
 A helyiségek területén folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani. A területről,
illetve az ott lévő berendezésekről, eszközökről, a padozatról a tevékenység során
keletkező éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, illetőleg a tevékenység
befejezése után, de legalább a munkanap végén össze kell takarítani, el kell
távolítani.
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 A helyiségekben a közlekedési - tűz esetén menekülési - utakat a kijárati ajtókat
leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. Ennek érdekében a
helyiségek területén csak a folyamatos tevékenységhez szükséges berendezési
tárgyat, anyagot, eszközt szabad egyidejűleg használni, tárolni.
 A helyiségekben, téli időszakban a meleget melegvizes radiátoros központi fűtés
biztosítja. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő-,
fűtőberendezést – központi fűtést biztosító kazánt - szabad használni.
 A kémény használaton kívüli bekötő és tisztító nyílását nem éghető (A1 tűzvédelmi
osztályba sorolt) anyaggal hézagmentesen le kell zárni. A koromzsák és
kéménytisztító ajtót állandóan zárt állapotban kell tartani.
 A helyiségek elektromos hálózata, szerelvényei (kapcsolók, dugaszoló aljak,
hosszabbítók, lámpatestek, stb.) iroda gépei, berendezései, készülékei azok szerelési
és csatlakoztatási módja, valamint védettségi foka feleljen meg a helyiségek
tűzveszélyes jellegéből adódó tűzvédelmi szabványossági követelményeknek.
 Sérült, tüzet és/vagy balesetet előidézhető elektromos szerelvényt, irodagépet,
berendezést, készüléket használni nem szabad, azt villamos szakemberrel
haladéktalanul meg kell javíttatni. Csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos
hálózat, szerelvény, irodagép, berendezés, készülék használható!
 A napi munkaidő végén, illetőleg az iroda és iroda jellegű helyiségek használatát
követően - az azokat használó munkavállalók - azok területét kötelesek tüzetesen
átvizsgálni, és minden olyan rendellenes okot, körülményt, azonnal megszüntetni,
amely a helyiségek, illetve munkahely elhagyása után tüzet okozhat.
 A villamos berendezést és egyéb irodai készüléket, valamint a helyiségekben a
világítást a napi tevékenység befejezése, vagy a helyiségek elhagyása után ki, illetve
le kell kapcsolni. Nem vonatkozik az előírás azokra a készülékekre, amelyek
rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Kikapcsolt
állapotnak számít az elektronika; informatikai készülékek készenléti állapota is.
Használaton kívül helyezésük esetén - ha már nincs rájuk szükség - a villamos
tápellátásról le kell választani.
 A tűzoltó technikai terméket, többek között a készülékeket jól látható, könnyen
hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltókészülék a legkedvezőtlenebb
helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen. A
készüléket állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Helyéről
eltávolítani rendeltetésétől eltérő célra használni a tűzoltókészüléket - ha jogszabály
arról máskén nem rendelkezik - nem szabad, illetve TILOS!
 A tűzoltó készülékek jogszabályban előírt időszakos felülvizsgálatáról és/vagy)
javításáról - melyet csak OKF regisztrációs számmal rendelkező cég végezhet gondoskodni kell. Amennyiben az időszakos ellenőrzést, és/vagy javítást nem
hajtották végre, a tűzoltó készülék nem tekinthető üzemképesnek.
 A helyiségek területén alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy
egyéb más, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munka) csak a szabályzatban
foglaltak maradéktalan betartásával, a szükséges személyi és tárgyi tűzmegelőzési
feltételek előzetes meghatározásával és ezek ÍRÁSOS ENGEDÉLY-be foglalásával,
az engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!
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 A helyiségek területén az ott keletkező tűz jelzésére is alkalmas telefonkészülékek
találhatók.
 Tűzjelzést követően hozzá kell kezdeni a tűz esetére előírt, alapvetően szükséges
tennivalók ellátásához a TŰZRIADÓ TERV alapján!
 A napi munkaidő végén, illetőleg az iroda és iroda jellegű helyiségek használatát
követően - az azokat használó munkavállalók - azok területét kötelesek tüzetesen
átvizsgálni, és minden olyan rendellenes okot, körülményt, azonnal megszüntetni,
amely a helyiségek, illetve munkahely elhagyása után tüzet okozhat.
 A helyiségek elhagyásakor a világítási hálózatról működtetett minden elektromos
fogyasztót ki kell kapcsolni.
 A világító lámpatestekre, vezetékekre dekorációt és egyéb éghető anyagot elhelyezni
nem szabad.
 A helyiségekben a bútorokat úgy kell elhelyezni, hogy azok tűz esetén a menekülést
ne akadályozzák.
 Az irodák és bútorok tisztítására csak a kereskedelmi forgalomban kapható, nem
éghető folyadékot szabad használni. Egyéb más tűzveszélyes folyadékot - nitrót,
benzint stb. - használni tilos.
A munkavégzéshez használt számítógépek tűzvédelme
Számítógépeket éjjel-nappali állandó üzemeltetéssel - munkaszünet ideje alatt személyi
felügyelet biztosítása nélkül is - az alábbiak mellett szabad üzemeltetni:
 A kisszámítógépek áramellátását lehetőleg a többi villamos hálózattól
függetlenítetten, kismegszakítóval ellátott külön áramkörről kell biztosítani.
 A napi munka befejezése után (a helyiségből történő távozáskor) az engedélyezett
kisszámítógépek kivételével, valamennyi elektromos berendezést és készüléket,
valamint a világítási hálózatot áramtalanítani (feszültség mentesíteni) kell.
 Az állandó üzemeltetésű számítógépeket a többi géptől és egyéb berendezésektől
legalább 80 cm távolságon túl lehet elhelyezni.
 A számítógépek közelében 1 m-es körzeten belül éghető anyag nem tárolható.
Tornacsarnok tűzvédelmi előírásai
 A tornacsarnokot (továbbiakban: helyiség) csak a használatbavételi, üzemeltetési,
működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéséhez tartozó tűzvédelmi
követelményeknek megfelelően szabad használni.
 A helyiségben a dohányzás tilos!
 A helyiség többnyire sportfoglalkozások –alkalmanként (pl. rossz idő esetén)
nagyobb tömegek egyidejű tartózkodását is lehetővé tevő rendezvények (pl. iskolai
évnyitó, és évzáró ünnepélyek, falunap…) – megtartására is szolgál. A helyiségben
egyidejűleg csak annak gyors, biztonságos elhagyását lehetővé tevő létszámú
embercsoport tartózkodhat!
 Minden esetben gondoskodni kell a sportfoglalkozás, vagy egyéb rendezvény
fegyelmezett lebonyolításáról, a megfelelő felügyeletről, tűz esetén pedig a helyiség
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gyors, pánikmentes és szervezett elhagyásáról.
 A helyiségben folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani. A sportfoglalkozások
végén - a továbbiakban nem szükséges - sporteszközöket a szertárba kell
visszavinni, azokat ott kell tárolni.
 A helyiség közvetlenül szabadba vezető ajtóit és más, a többi helyiségekbe vezető
ajtókat folyamatosan és teljes szélességükben biztosítani kell, azokat eltorlaszolni,
leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad!
 A helyiség elektromos hálózata szerelvényei, azok védettsége és szerelési módja
elégítse ki a helyiség jellegéből adódó szabványossági követelményeket.
 A helyiségben csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos szerelvényt - kapcsoló,
lámpatest, dugaljzat - szabad használni. A meghibásodott, tűz-, és/vagy
balesetveszélyes elektromos szerelvényt használni nem szabad, azt szakemberrel
haladéktalanul meg kell javíttatni.
 Világítótesteket csak védőburával felszerelt állapotban szabad használni. A
világítótesteket, de a falon kívüli szerelvényeket is mechanikai sérülés (labdák
felcsapódása stb.) ellen fémrácsozattal vagy egyéb más módon megfelelően védeni
kell!
 A helyiség elektromos hálózatát tűzvédelmi követelmények szempontjából 6 évente
felül kell vizsgáltatni, és az ott feltárt hiányosságokat a minősítő iratban
meghatározott határnapig szakemberrel fel kell számoltatni. A javítás tényét hitelt
érdemlő módon igazoltatni kell.
 A helyiség közvetett és közvetlen tűzvédelmét a főbejárati előtérben, és az öltözők
előtt lévő folyosószakaszokon, valamint közvetlenül a tornacsarnokban-készenlétben
tartott, megfelelő oltásteljesítményű tűzoltó készülékek biztosítják. A készülékek
időszakos felülvizsgáltatásáról gondoskodni kell.
 A helyiségekben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak a
szabályzatban foglaltak maradéktalan betartásával a személyi és tárgyi feltételek
megteremtésével, és kizárólag írásos engedély kiadását követően szabad végezni,
végeztetni.
Tornaszertár tűzvédelmi előírásai
 A tornaszertárt (továbbiakban: helyiség) csak a használatbavételi, üzemeltetési,
működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéséhez tartozó tűzvédelmi
követelményeknek megfelelően szabad használni.
 A helyiségben nagy mennyiségben tárolnak tűzveszélyes szilárd éghető anyagokat –
tornaszereket – ezért a helyiségben a dohányzás TILOS. A tilalmat szabványos
feliratú táblával, matricával jelölni kell.
 A helyiség elektromos hálózata szerelvényei, készülékei, azok védettségi foka és
szerelési módja elégítse ki a szertár, és a tárolt anyagok tűzveszélyes jellegéből
adódó tűzvédelmi szabványossági követelményeket.
 A helyiségben csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos szerelvényt (kapcsoló,
dugaljzat, csatlakozó vezeték) szabad használni. A meghibásodott, tűz-, vagy
balesetveszélyes elektromos szerelvényt használni nem szabad, azt szakemberrel
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haladéktalanul meg kell javíttatni. Elektromos lámpatestet csak védőburával
felszerelt állapotban szabad használni.
 A helyiség elektromos hálózatát tűzvédelmi követelmények szempontjából 6
évenként felül kell vizsgáltatni, és a feltárt hiányosságokat a minősítő iratban
meghatározott határnapig meg kell javíttatni. A javítás tényét hitelt érdemlő módon
igazoltatni kell.
 A helyiségben tűzveszélyt nem jelentő radiátoros fűtés van.
 A helyiségben minimum 1,0 méter széles közlekedési utat biztosítani kell. A
közlekedési, valamint a kijárathoz, tűzoltó készülékhez, elektromos kapcsolóhoz
vezető utakat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
 A raktározás, tárolás területét az éghető hulladékoktól folyamatosan tisztán kell
tartani.
 A helyiségekben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak a
szabályzatban foglaltak maradéktalan betartásával a személyi és tárgyi feltételek
megteremtésével, és kizárólag írásos engedély kiadását követően szabad végezni,
végeztetni.
 A szertárban a használati idő után meg kell győződni, hogy nem maradt e vissza olyan
ok, körülmény, amely a helyiség elhagyása után tüzet okozhat. A világítást távozás
előtt le kell kapcsolni.
Közlekedők, előterek, lépcsőterek tűzvédelmi előírásai
 Ezeken a területeken, illetve a kijáratokhoz vezető utakon semmilyen, a személyek
mozgását akadályozó tárgy, berendezés nem helyezhető el, a közlekedési utakat
eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.
 A tűzoltókészülékeket állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani,
eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad, a rendeltetésétől eltérő célra felhasználni
tilos!
 Az épületet utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell arról győződnie,
hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt
szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szűntetni.
 A közlekedő folyosókon nyílt lánggal, szikrázással, vagy hőfejlesztéssel járó szakipari
tevékenység kizárólag az óvodavezető, ill. az általa megbízott személy előzetes
írásbeli engedélye alapján végezhető.
Öltöző helyiségek
 Az öltöző helyiségeket csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és
telephelyengedélyben
megállapított
rendeltetéshez
tartozó
tűzvédelmi
követelményeknek megfelelően szabad használni. A helyiségekben alkalmanként
fogasokon történő ruhatárolást folytatnak.
 Az előző pontban meghatározott tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek
megfelelő helyiségben, rendeltetési egységben szabad folytatni.
 Az öltöző helyiségekben az időlegesen ott tárolt éghető anyagok jelenléte miatt és a
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nemdohányzók védelméről szóló rendelkezések értelmében is a helyiségben a
dohányzás és a nyílt láng használata tilos.
 A helyiség területén folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani. A helyiségben az
előírt, minimális szélességű közlekedési – tűz esetén menekülési – utakat és a
kijárati ajtókat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
 A helyiség területén csak a foglakozáson részt vevő óvodások ruházatát szabad
egyidejűleg használni, tárolni.
 A helyiségekben, téli időszakban a fűtést melegvizes radiátoros központi fűtés
biztosítja. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő-,
fűtőberendezést – központi fűtést ellátó, kazánt - szabad használni.
 A helyiségek elektromos hálózata, szerelvényei (kapcsolók, dugaszoló aljak,
lámpatestek, stb.) azok szerelési és csatlakoztatási módja, valamint védettségi foka
feleljen meg a tűzvédelmi műszaki követelményeknek.
 Sérült, tűz-, és balesetveszélyes elektromos szerelvényt használni nem szabad, azt
elektromos képesítésű szakember által haladéktalanul meg kell javíttatni. Csak
kifogástalan műszaki állapotú elektromos hálózat, szerelvény, berendezés, készülék
használható! Ennek érdekében a villamos hálózatot, berendezést: az öltöző esetében
6 évente tűzvédelmi szabványossági szempontból felül kell vizsgáltatni és a
tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon
igazoltatni kell (szerelői nyilatkozat!)
 A helyiség területén alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy
egyéb más, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munka) csak a szabályzatban
foglaltak maradéktalan betartásával, a szükséges személyi és tárgyi feltételek
előzetes meghatározásával és ezek írásos engedélybe foglalásával, az engedély
kiadását követően szabad végezni, végeztetni!
 Napi munkaidő végén, illetőleg a helyiség alkalmi használatát követően a használó
munkavállalók azok területét kötelesek tüzetesen átvizsgálni, és minden olyan
rendellenes okot, körülményt, azonnal megszüntetni, amely az öltöző, illetve az
adott helyiség elhagyása után tüzet okozhat.
Vizes blokkok helyiségei (WC-k, zuhanyzó, mosdó)
 A vizes blokkok helyiségeit csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és
telephelyengedélyben
megállapított
rendeltetéshez
tartozó
tűzvédelmi
követelményeknek megfelelően szabad használni.
 A helyiségekben folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani.
 A helyiségek elektromos hálózata szerelvényei, készülékei, azok védettségi foka és
szerelési módja elégítse ki a helyiségek időszakosan nedves, párás jellegéből adódó
szabványossági követelményeket.
 Meghibásodott (tűz- vagy balesetveszélyes) elektromos szerelvényt és készüléket
haladéktalanul szakemberrel ki kell javíttatni.
 A helyiségekben világítótesteket csak védőburával felszerelt állapotban szabad
használni.
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 A helyiség elektromos hálózatát tűzvédelmi szabványossági szempontból 6 évenként
kel] felülvizsgáltatni, és a feltárt hiányosságokat szakemberrel ki kell javíttatni!
 A helyiségek tűzvédelmére a közlekedőn elhelyezett tűzoltó készülék szolgál.
 A helyiségben keletkező tűz esetére, az iroda területén tűz jelzésére is alkalmas
telefonkészülék nyert elhelyezést.
 Tűzjelzést követően hozzá kell kezdeni a tűz esetére előírt, alapvetően szükséges
tennivalók ellátásához a TŰZRIADÓ TERV alapján!
Raktárak, takarítószer raktár tűzvédelmi előírásai
 A helyiség területén folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani. A helyiség
területéről, padozatáról a ki-, és betárolási, raktározási tevékenység során keletkező
éghető anyagot, hulladékot el kell távolítani. A helyiségekben robbanásveszélyes
anyagokat tárolni nem szabad.
 A helyiségekben a közlekedési - tűz esetén menekülési - utat és a kijárati ajtót
leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. Ügyelni kell a rendezett,
áttekinthető tárolásra. A helyiségben időszakos leltározással, selejtezéssel ki kell
szűrni és el kell szállítani a feleslegessé vált, esetlegesen hibás anyagokat.
 A polcon, állványon raktározott anyag, termék és a villamos világító berendezés
között legalább 60 cm szabad helyet folyamatosan biztosítani kell.
 A helyiség elektromos hálózata, szerelvényei (kapcsolók, dugaszoló aljak,
hosszabbítok lámpatestek, stb.) berendezései, készülékei, azok szerelési és
csatlakoztatási módja valamint védettsége feleljen meg a helyiség jellegéből adódó
tűzvédelmi szabványosság követelményeknek.
 Sérült, tűz-, és balesetveszélyes elektromos szerelvényt, használni nem szabad, azt
elektromos képesítésű szakemberrel haladéktalanul meg kell javíttatni. Csak
kifogástalan műszaki állapotú elektromos hálózat, szerelvény használható! A
világítást a helyiségben zajló tevékenység befejezése után le kell kapcsolni.
 A helyiség területén alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy
egyéb más, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munka) csak a szabályzatban
foglaltak maradéktalan betartásával, a szükséges személyi és tárgyi tűzmegelőzési
feltételek előzetes meghatározásával és ezek írásos engedélybe foglalásával, az
engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!
 Tűzjelzést követően hozzá kell kezdeni a tűz esetére előírt alapvetően szükséges
tennivalók ellátásához!
 Napi munkaidő végén, illetőleg a helyiség alkalmi használatát követően a használó
munkavállalók azok teljes területét kötelesek tüzetesen átvizsgálni, és minden olyan
rendellenes okot, körülményt, azonnal megszüntetni, amely a helyiség elhagyása
után tüzet okozhat.
Hulladéktároló tűzvédelmi szabályai
 A tároló elektromos berendezése mindenkor feleljen meg az MSZ 2364
szabványsorozat ide vonatkozó előírásainak, különös tekintettel a túláram- és
érintésvédelemre.
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 A világítótestek, elektromos elosztódobozok 0,5 m-es körzetén belül, valamint az
elektromos elosztódobozok (tokozatok) alatt éghető anyagot tárolni, elhelyezni még
átmenetileg is tilos. Az előírt tűztávolságokat be kell tartani.
Helyiségek befogadóképessége, kiürítés számítás
Helyiségek befogadó képessége.
A gondnok feladata, hogy az összes, illetve a helyiségenként meghatározott létszám ne
haladja meg a használatbavételi engedélyben meghatározott értéket.
A tornacsarnok maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt, ezért a 30/1996.
(XII. 6.) BM rendelet 3. § (h) pontja értelmében kiürítésszámításra kötelezett. A
kiürítésszámítást a 2. számú melléklet tartalmazza.
Tűzoltókészülékek
A létesítményekben az OTSZ által meghatározott követelményeket kielégítő, az e
helyeken keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltókészülékek kerültek elhelyezésre.
 Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a
hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó
szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.
 A tűzoltókészülékekkel kapcsolatosan észlelt mindennemű hiányosságot,
szabálytalanságot, hibát a karbantartó szakcégnek haladéktalanul jelenteni kell.
 A tűzoltókészülékeket évente ellenőriztetni kell szakcég bevonásával.
 A tűzoltókészülékeket csak rendeltetésének megfelelően szabad használni (pl nem
ajtó kitámasztására).
 A tűzoltókészülékek elsősorban kezdeti tüzek oltására alkalmazhatók hatékonyan.
 A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi,
hogy a tűzoltó készülék
a)
az előírt készenléti helyen van-e,
b)
rögzítése biztonságos-e,
c)
látható-e,
d)
magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva
olvasható-e,
e)
használata nem ütközik-e akadályba,
f)
valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési
zónában található- e,
g)
hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
h)
fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló
címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
i)
karbantartása esedékes-e,
j)
készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és
k)
állapota kifogástalan, üzemszerű-e.
 A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről,
valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet,
mely tartalmazza
a)
a létesítmény nevét és címét,
b)
a tűzoltó készülékek típusjelét,
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a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely és a tűzoltó
készülék gyártási száma vagy tételszáma megadásával,
d)
a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát
(készenlétben tartó általi ellenőrzés, alapkarbantartás, középkarbantartás,
teljes körű karbantartás) és dátumát,
e)
a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy
nevét és aláírását vagy - elektronikusan vezetett napló esetén egyértelmű azonosítását.
 A szén-dioxiddal oltó és a hajtóanyagpalack kivételével a tűzoltó készülékek és
alkatrészek élettartama nem haladhatja meg a 20 évet.
c)

 Tűzoltókészüléket kell készenlétben tartani
o az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
o ahol e rendelet előírja
o jogszabályban meghatározott esetekben.
 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.
Tűzoltókészülékek kezelése
Porral oltó kézi tűzoltókészülékek kezelése
 Tűz esetén a tűz közelébe érve tegyük le a készüléket a földre.
 Belsőpalackos (MSZ 1040) készülék esetén:
o vegyük ki a biztosítólemezt a beütő-fej alól, és üssünk erőteljest a
beütő fejre.
o a tömlő megfeszülése után (kb. 3-4 másodperc múlva) megkezdhetjük tűz
oltását.
 Belenyomott gázos (MSZ EN 3) készülék esetén:
o műszer mutatása alapján ellenőrizzük a készülék állapotát (a mutatónak a
„zöld” mezőben kell lennie),
o vegyük ki a biztosító támaszt, vagy a biztosító szeget és megkezdhetjük a
tűz oltását.
■ A porszelep szakaszosan és folyamatosan is üzemeltethető.
A készüléket oltás közben 30°-nál jobban megdönteni nem szabad, mivel ilyenkor a
készülék nem olt, csak a hajtógáz távozik belőle.
Tűzveszélyes folyadék tüzének oltásakor a fröccsenés veszélye miatt az oltást
biztonságos távolságról (kb. 3-4 méter) kezdjük meg.
Gázzal oltó kézi tűzoltó készülék kezelése





Tűz esetén a tűz közelébe érve tegyük le a készüléket a földre.
Szereljük fel, illetve ellenőrizzük a diffuzor („gázkivezető tölcsér”) meglétét.
Vegyük ki a biztosító támaszt, vagy a biztosító szeget és megkezdhetjük a tűz oltását.
A szelep szakaszosan és folyamatosan is üzemeltethető.

Tűzveszélyes folyadék tüzének oltásakor a megfelelő hőelvonás és a tömör gázburok
kialakulása érdekében az oltást kb. 50-60 cm távolságról kezdjük meg.
FIGYELEM!
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Diffúzor nélkül a készülék nem üzemeltethető!
A készülék és alkatrészei üzemelés közben erőteljesen lehűlnek!
FAGYÁSVESZÉLY!
Használjunk védőkesztyűt vagy fogó ruhát!
Szakaszos üzemeltetéssel a lehűlés és az elfagyás veszélye csökkenthető!
Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer

1.












2.

Biztonsági világítást kell létesíteni
a KK és MK osztályú épület menekülési útvonalán,
óvoda, iskola, gyermekjóléti, gyermekfoglalkoztató, kényszertartózkodásra szolgáló
intézmény menekülési útvonalán,
átmeneti védett térben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére
használt útvonalon,
biztonsági felvonó előterében,
tűzoltósági beavatkozási központban és a tűzoltó egységek részére a helyiség
megközelítésére használt útvonalon,
tűzeseti főkapcsolót tartalmazó helyiségben és a tűzoltó egységek részére a helyiség
megközelítésére használt útvonalon,
tűzjelző központ helyiségében és a tűzoltó egységek részére a helyiség
megközelítésére használt útvonalon,
beépített tűzoltó berendezés elzáró szerelvényét tartalmazó helyiségben és a tűzoltó
egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben,
ahol e rendelet előírja és
ahol a tűzvédelmi szakhatóság a menekülés biztosítása érdekében előírja.

Kívülről vagy belülről megvilágított magasan, vagy ha nem lehetséges, középmagasan
elhelyezett menekülési jeleket kell létesíteni




az AK, KK és MK osztályú épület menekülési útvonalán vagy
a 100 fő feletti befogadó képességű helyiségben.
Alacsonyan telepített menekülési jeleket kell létesíteni - a füstmentes lépcsőházak
kivételével - a magasan telepített biztonsági jelek kiegészítéseként
 az 1000 fő feletti befogadóképességű helyiség menekülési útvonalán vagy
 ahol e rendelet előírja.
A menekülési jelek megvilágításának a használat időtartama alatt folyamatos üzeműnek
kell lennie abban az épületrészben, ahol a menekülő személyek nem rendelkeznek
helyismerettel.
3.

Menekülési útirányt jelző rendszert kell létesíteni



3000 fő feletti befogadóképességű helyiség menekülési útvonalán és
ahol a tűzvédelmi szakhatóság a menekülés biztosítása, a füstfejlődés jellemzői
alapján előírja.
Biztonsági jel lehet kívülről, vagy belülről megvilágított, vagy utánvilágító jel, amely
legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig és mértékben
alkalmas a céljának megfelelő fény kibocsátására.i

4.

Kívülről vagy belülről megvilágított, vagy utánvilágító, megfelelő tűzvédelmi jelekkel kell
megjelölni az elhelyezett


tűzoltó készülékeket,
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5.

Megfelelő tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni helyiség bejáratánál, a helyiségben vagy az
érintett szabadtéren tiltó jellel kell jelölni




6.

fali tűzcsapokat, tűzcsapszerelvény-szekrényeket, a száraz oltóvízvezeték betáplálási
és vízkivételi pontjait,
bármely tartózkodási helyről nem látható tűzjelző kézi jelzésadókat,
kézi indítású tűzoltó-technikai termékek kezelő szerkezeteit és
beépített tűzoltó berendezés oltóközpontjainak bejáratát.

a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát,
a dohányzás tilalmát és
a vízzel oltás tilalmát.

A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell.
A robbanásveszélyre figyelmeztető, a gyújtóforrás bevitelét és a dohányzást tiltó
rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jeleket a 20 m2-nél kisebb helyiségben nem
szükséges elhelyezni, csak azok bejáratánál.
A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább
1,8 méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy
azok könnyen felismerhetőek legyenek
A tűzvédelmi jel ideális rögzítési magassága

A menekülési jelek elhelyezése

A két szintnél magasabb, vagy egynél több pinceszinttel rendelkező épület esetében a
szintszámot jelölni kell minden lépcső, vagy lépcsőház csatlakozó szintjén, kivéve a NAK
osztályba tartozó lakóépületeket. A KK és az MK osztályba tartozó épületekben a lépcső
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vagy lépcsőház kijárati szintjén lévő ajtónál jelölni kell, hogy az adott lépcsőn az épület
mely szintjei érhetők el.
Az AK, KK, MK osztályú épület menekülési útvonalán, vagy a 100 fő feletti
befogadóképességű helyiségben Kívülről vagy belülről megvilágított magasan, vagy ha
nem lehetséges, középmagasan elhelyezett menekülési jeleket kell létesíteni:
a kijárati és vészkijárati ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az
ajtó mellett menekülési jellel kell megjelölni. A menekülési jelet tilos az ajtóra szerelni. A
pánikrúddal ellátott ajtókon jelölni kell azok nyitási mechanizmusát a kezelésükre utaló
biztonsági jellel.
A biztonsági jelek elhelyezésének változatai

Ábra

Leírás

1. Típus

Sík jel fallal párhuzamos
felszerelése.

2. Típus

Falra merőlegesen szerelt
kétoldalas jel.

3. Típus

Mennyezetre függesztett,
kétoldalas jel.

P. Típus

Panoráma jel, ez biztosítja a
legjobb láthatóságot.

Az épületben elhelyezett felvonók esetén a biztonsági felvonóknál az erre vonatkozó,
hagyományos felvonóknál, pedig a vonatkozó műszaki követelmény szerinti a „Tűz esetén
a liftet használni TILOS” biztonsági jelet kell valamennyi szinten elhelyezni. Közösségi
épületekben, ha külföldi személyek is előfordulhatnak, a biztonsági jeleket angol és német
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nyelven, valamint a nagy számban előforduló külföldi személyek anyanyelvén is fel kell
tüntetni vagy ezeket helyettesítő piktogramot kell elhelyezni.
A magasan telepített menekülési jelek felismerhetőségi távolságát a vonatkozó műszaki
előírás szerint kell meghatározni. Az ilyen magasságban rögzített, menekülési útirányt
jelző biztonsági jeleket a kijárati ajtók fölé, valamint a menekülési út minden
irányváltoztatási pontjában el kell helyezni. A menekülési út bármely pontján, minden
esetben legalább egy jelnek láthatónak kell lennie.
Középmagasan elhelyezett menekülési jeleket úgy kell elhelyezni, ahogy azt a
veszélyforrás igényli. Középmagasan telepített biztonsági jeleket elsősorban a
közlekedési utakon és az olyan helyiségekben kell kiépíteni, ahol egy esetleges tűzben
nem, vagy csekély mértékben kell füstfejlődéssel számolni az ott tárolt, beépített vagy
elhelyezett anyagokra, berendezési tárgyakra tekintettel. A menekülési út bármely
pontján, minden esetben legalább egy jelnek láthatónak kell lennie.
Az alacsonyan telepített menekülési jeleknek folyamatosan kell az útirányt mutatniuk, és
a biztonsági jeleknek 5,0 méter távolságból felismerhetőnek kell lenniük.
A menekülési jelek telepítésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség
belmagasságát, valamint az ott található anyagok füstfejlesztő képességét.
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1. sz. melléklet

Feladatterv
Ssz.

Megnevezés

Ciklusidő

Dokumentálás

Üzemeltetői ellenőrzés
1.
2.

3 hónap + 1 hét

Tűzoltó készülék
Tűzcsapok, nyomásfokozó
szivattyú, száraz oltóvezeték

6 hónap

3.

Beépített tűzjelző berendezés

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Beépített tűzoltó berendezés
Tűz- és hibaátjelző berendezés
Tűzoltósági kulcsszéf
Tűzoltó felvonó
Evakuációs hangrendszer
Biztonsági világítás

10.

Pánikzár, vészkijárati zár,
vészkijárati biztosító rendszer

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló

+ 1 hét

Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló

1 nap, 1 hónap,
3 hónap + 1 hét
1 hét, 1 hónap
1 nap
1 nap
3 hónap + 1 hét
1 nap
1 hónap
minden rendezvény
előtt, min. 3 hónap

Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló
Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló
Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló
Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló
Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló
Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló
Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló
Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló

+ 1 hét

Tűzgátló nyílászárók
Füstelvezető, légpótló szerkezet
Füstelszívó, légpótló ventillátor
Füstmentesítő ventillátor
Füstcsappantyú, zsalu
Füstgátló nyílászáró
Mobil füstkötény
Biztonsági tápforrás
(dízelaggregátor)
Biztonsági tápforrás (akkumulátor)
szünetmentes táp

1 hónap
3 hónap + 1 hét
3 hónap + 1 hét
3 hónap + 1 hét
3 hónap + 1 hét
3 hónap + 1 hét
3 hónap + 1 hét

Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló
Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló
Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló
Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló
Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló
Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló
Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló

1 hónap+ 3 nap

Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló

1 hónap+ 3 nap

Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló

Karbantartás
Alapkarbantartás
1.
2.
3.
4.
5.

Porral oltó, vizes oltóanyag bázisú
habbal és vízzel oltó
Törőszeges porraloltó
Gázzal oltó
szén-dioxiddal oltó
MSZ 1040 szerinti tűzoltó
készülék (kivéve CO2)

1 év

Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló

1 év
1 év
1 év

Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló
Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló
Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló

6 hónap

Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló

Középkarbantartás
1.
2.

Porral oltó, vizes oltóanyag bázisú
habbal és vízzel oltó
Törőszeges porraloltó

5 és 15 év

Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló

15 év

Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló

Teljes körű karbantartás
1.

Porral oltó, vizes oltóanyag bázisú
habbal és vízzel oltó

10 év

2.

Gázzal oltó

10 év

3.

szén-dioxiddal oltó

10 év

Tűzvédelmi
Üzemeltetési Napló
Tűzvédelmi
Üzemeltetési Napló
Tűzvédelmi
Üzemeltetési Napló
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Élettartam: 20 év
Élettartam: 20 év
lásd műszaki köv.
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Időszakos felülvizsgálat
1.

Tűzcsapok, nyomásfokozó
szivattyú, száraz oltóvezeték

2.

Beépített tűzjelző berendezés

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Beépített tűzoltó berendezés
Tűz- és hibaátjelző berendezés
Tűzoltósági kulcsszéf
Tűzoltó felvonó
Evakuációs hangrendszer
Biztonsági világítás
Pánikzár, vészkijárati zár,
vészkijárati biztosító rendszer
Tűzgátló nyílászárók
Füstelvezető, légpótló szerkezet
Füstelszívó, légpótló ventillátor
Füstmentesítő ventillátor
Füstcsappantyú, zsalu
Füstgátló nyílászáró
Mobil füstkötény
Biztonsági tápforrás
(dízelaggregátor)
Biztonsági tápforrás (akkumulátor)
szünetmentes táp

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

12 hónap + 1 hét
6 hónap + 1 hét
12 hónap + 1 hét
12 hónap + 1 hét
6 hónap + 1 hét
6 hónap + 1 hét
12 hónap + 1 hét
6 hónap + 1 hét
12 hónap + 1 hét

Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló
Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló
Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló
Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló
Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló
Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló
Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló
Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló

6 hónap + 1 hét

Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló

6 hónap + 1 hét
6 hónap + 1 hét
6 hónap + 1 hét
6 hónap + 1 hét
6 hónap + 1 hét
6 hónap + 1 hét
6 hónap + 1 hét

Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló
Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló
Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló
Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló
Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló
Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló
Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló

6 hónap + 1 hét

Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló

6 hónap + 1 hét

Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló

Egyéb tisztítás, karbantartás, ellenőrzés
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

14 m-nél magasabb lakóépület
központi szellőző rendszere
Étterem szagelszívó rendszere
Erősáramú villamos berendezés
tűzvédelmi felülvizsgálata
300 kg-nál, vagy 300 liternél
nagyobb mennyiségű
robbanásveszélyes osztályba
tartozó anyag gyártására,
feldolgozására, tárolására szolgáló
helyiség erősáramú villamos
berendezései
Elektrosztatikus feltöltődés,
kisülés elleni védelem
Nem norma szerinti villámvédelem
felülvizsgálata
300 kg-nál, vagy 300 liternél
nagyobb mennyiségű
robbanásveszélyes osztályba
tartozó anyag gyártására,
feldolgozására, tárolására szolgáló
helyiséget tartalmazó ipari, vagy
tárolási építmény villámvédelmi
berendezései
LPS I és LPS II fokozatú norma
szerinti villámvédelem esetén
Egyéb norma szerinti
villámvédelem

3 év

Írásos jegyzőkönyv

6 hónap

Írásos jegyzőkönyv

6 év

Írásos jegyzőkönyv

3 év

Írásos jegyzőkönyv

3 év

Írásos jegyzőkönyv

6 év

Írásos jegyzőkönyv

3 év

Írásos jegyzőkönyv

3 év

Írásos jegyzőkönyv

6 év

Írásos jegyzőkönyv

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT.

– 45 –
Készítette: Sári József gépészmérnök tűzvédelmi főelőadó
CXB C 396414 (06/30-757-3301)

Tornacsarnok Tengelic
7054 Tengelic, Munkácsy utca 291. hrsz.

Kiürítés-számítás
TORNACSARNOK KIÜRÍTÉSE
(rendeltetésszerű használat esetén)
I./1. Helyiség kiürítése útvonalhossz alapján, a kijáratokon át az udvarra. (kiürítési
stratégia: egyidejű kiürítés)

OTSZ 1 számú melléklet 1. táblázat alapján
Kockázati egység legfelső építményszintje
Kockázati egység legalsó építményszintje
Kockázati egység legnagyobb befogadóképességű
helyiségének befogadó képessége

0m
0m
>300 fő

NAK
NAK
KK

OTSZ 1 számú melléklet 2. táblázat alapján
A kockázati egységben tartózkodók menekülési
képessége

önállóan menekülnek

NAK

A tornacsarnok kockázati osztálya: KK
A kiürítésszámítást az OTSZ 7. számú melléklet és a vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki
Irányelv (TvMI 2.3:2020.01.22) alapján végeztem. A TvMI 6.3. pontjában leírtak
alapján a kiürítésszámítás az 5.2.10 pontban leírt helyiségcsoportra vonatkozó
számítás alapján történik
OTSZ 7. számú melléklet 4. számú táblázat alapján „KK” kockázati osztály esetén a
rendelkezésre álló idő: 1,5 perc
tornacsarnok hasznos alapterülete

1178,3 m2

küzdőtér és nézőtér egyesített alapterülete

640 m2 (20 m X 32 m)

a)
b)
c)
d)

Kiürítendő személyek száma: max. 300 fő
1 főre jutó alapterület: 2,13 m2 (0,47 fő/m2)
Haladási sebesség: 40m/min
Útvonalhossz küzdőtér közepétől a legtávolabbi ajtóig: 16 m (<45 m)
n

Si1
 t 1meg  1,5 min
i 1 Vi

t 1a  
t1a=

16 m
40 m/perc

= 0, 4 min < 1,5 min  MEGFELELŐ

I./2 A kétszárnyas előtérre nyíló ajtó szűkítésének figyelembe vétele:
a)
b)
c)
d)
e)

Ezen keresztül menekülő személyek száma: max. 75 fő
Folyosó alapterülete: 8, 4 m2
1 főre jutó alapterület: 8,93 m2/fő (0,11 fő/m2)
Haladási sebesség: 6 m/min
Útvonalhossz a kijárati ajtóig: 5,2 m
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n

Si1
 t 1meg  1,5 min
i 1 Vi

t 1a  
t2a=

5,2 m
6 m/perc

= 0, 86 min < 1,5 min  MEGFELELŐ

tki=t1a+t2a=0,4 + 0,86 = 1,26 min < 1,5 min (megfelelő)
II./1 Szabadba nyíló ajtó átbocsájtó képessége alapján:
Ajtók hasznos nyílásszélessége: 1,4 m + 1,4 m + 1,4 m + 1,2 m + 1,2 m = 6,6 m
Nmax= 300 fő

t 1b 
t1b=

N1
 t 1meg  1,5 min
Kx1
300 fő
41,7 x 6,6

=

300 fő
275,22 fő/min

= 1,09 min < 1,5 min  MEGFELELŐ
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TORNACSARNOK KIÜRÍTÉSE
(rendezvénykor, színpaddal, büfével)
tornacsarnok hasznos alapterülete

1178,3 m2

küzdőtér és nézőtér egyesített alapterülete

640 m2 (20 m X 32 m)

színpad (DJ pult) és a büfé együttes maximális alapterülete

20 m2

vendégek által használt alapterület

620 m2

a)
b)
c)
d)

Kiürítendő személyek száma: max. 400 fő
1 főre jutó alapterület: (620/400) 1,55 m2/fő (0,65 fő/m2)
Haladási sebesség: 29m/min
Útvonalhossz küzdőtér közepétől a legtávolabbi ajtóig: 16 m (<45 m)
n

Si1
 t 1meg  1,5 min
i 1 Vi

t 1a  

16 m
29 m/perc

t1a=

= 0, 55 min < 1,5 min  MEGFELELŐ

I./2 A kétszárnyas előtérre nyíló ajtó szűkítésének figyelembe vétele:
a)
b)
c)
d)
e)

Ezen keresztül menekülő személyek száma: max. 100 fő
Folyosó alapterülete: 8,4 m2
1 főre jutó alapterület: 11,9 fő /m2 (0,08 m2/fő)
Haladási sebesség: 6 m/min
Útvonalhossz a kijárati ajtóig: 5,2 m
n

Si1
 t 1meg  1,5 min
i 1 Vi

t 1a  
t2a=

5,2 m
6 m/perc

= 0, 86 min < 1,5 min  MEGFELELŐ

tki=t1a+t2a=0,55 + 0,86 = 1,41 min < 1,5 min (megfelelő)
II./1 Szabadba nyíló ajtó átbocsájtó képessége alapján:
Ajtók hasznos nyílásszélessége: 1,4 m + 1,4 m + 1,4 m + 1,2 m + 1,2 m = 6,6 m
Nmax= 300 fő

t 1b 
t1b=

N1
 t 1meg  1,5 min
Kx1
400 fő
41,7 x 6,6

=

400 fő
275,22 fő/min

= 1,45 min < 1,5 min  MEGFELELŐ

III./1 Maximális befogadóképesség meghatározása:
Nmax= 1,5 X 41,7 X 6,6 = 412,83 fő (> mint 400)
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