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1 AL AP ADAT OK  

 
1. Épület címe:  2092 Budakeszi, Fő út 108.. 
2. Fenntartó:  Budakeszi Önkormányzata 
3. Telephely:  nincs 
4. Tűzvédelmi kapcsolattartó:  Kun Csilla   
5. Tűzvédelmi szolgáltatás:  Reventa Bt.    Dr. Petró Tibor 06-30/5771059 
6. Használatbavétel időpontja:  1980 
7. Rendeltetések: Művelődési Központ 
8. Szintek száma:  4 szint. (alagsor, fsz, 2 emelet) 
9. Legfelső használati szint 

 (építményszint) padlómagassága: emelet (max. magasság: 14 m) 
10. Összesített Alapterület: ~    1052,4  m2 
11. Tűzszakaszok elhelyezkedése,  

nagysága:   tűzszakasz 
12. Munkavállalók száma 5 fő  
13. Befogadóképesség:  max: 300 fő  
14. Legnagyobb befogadóképességű helyiség: előadó terem max: 150 fő 
15. Tűzjelző berendezés: nincs 
16. Gáz főelzárók: épület alagsorban 
17. kazánteljesítmény 130 kW 
18. Elektromos főkapcsolók: főbejárat mellett  
19. Villámvédelem:  van 
20. Biztonsági és Irányfény 

világítás:  nincs 
21. Tűzcsaphálózat:  szintenként 
22. Tűzoltó készülékek:  6 db 6kg-os por, 2 db 2 kg.-os CO  
23. Fűtési rendszer: központi fűtés gázkazánnal 
24. Hő- és füstelvezetés: nyitható homlokzati nyílászárókkal 
25. Lépcsőházak: kiépített 
26. Udvaron parkolás: nincs 

27. Oltóvízforrás: közterületi tűzcsap 100 m-en belül  
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2 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA 

2.1 Tűzvédelmi Szabályzat célja 

Jelen Tűzvédelmi Szabályzat a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 
szóló, 1996. évi XXXI. törvény 19/A. §-ában, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló, 
30/1996. (XII.6.) BM rendelet 4/A. §-ában, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 
54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (továbbiakban: OTSZ), illetve egyéb kapcsolódó 
jogszabályokban és szabályzókban foglaltak figyelembevételével készült. 

A Tűzvédelmi Szabályzat célja az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tüzek megelőzése, 
az esetlegesen előforduló tűzesetek felszámolásához szükséges feltételek meghatározása, a tűz 
elleni védekezésben, tűzoltásban résztvevők feladatainak, valamint a védekezés szervezeti, 
irányítási rendjének, személyi, tárgyi, anyagi feltételeinek szabályozása, meghatározása. 

2.2 Tűzvédelmi Szabályzat hatálya  

2.2.1 Hatáskör 

A Tűzvédelmi Szabályzat hatásköre a tűzmegelőzéssel kapcsolatos feladatok, tevékenységek 
végzésére, telephely és eszközök használatára vonatkozó általános tűzvédelmi eljárások, 
feladatok, továbbá a felelősségek és hatáskörök meghatározására terjed ki. 

2.2.2 Területi hatály 
A Tűzvédelmi Szabályzat területi hatálya kiterjed a Erkel Ferenc Művelődési Központ 
székhelyének teljes területére (továbbiakban: Telephely). Azokon a területeken, ahol az 
Művelődési Központ tulajdonában, használatában lévő területet, épületet, technológiát vagy 
eszközt más vállalkozás, gazdálkodó szervezet üzemeltet, használ vagy bérel, ill. saját tulajdonú 
eszközzel rendelkezik, amelyet vagy maga, vagy – szolgáltatási szerződés alapján – más 
működtet, üzemeltet, ott jelen Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat maradéktalanul be kell 
tartani. Az adott vállalkozásra, gazdálkodó szervezetre vonatkozó tűzvédelmi követelmények 
kidolgozásáért és betartatásáért - a bérleti, üzemeltetési, szolgáltatási szerződésekben foglaltak 
figyelembevételével - a vállalkozás, gazdálkodó szervezet a felelős. 

2.2.3 Személyi hatály 
Személyi hatálya kiterjed az Erkel Ferenc Művelődési Központ székhelyén minden olyan 
személyre, vállalkozásra, aki/akik a területi hatály szerinti területekre belép, munkát, 
tevékenységet végez. 

2.3 A hatálybalépés dátuma 
Jelen Tűzvédelmi Szabályzat 2019. január 08.-n lép hatályba. A hatálybalépés napjától a 
Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezései kötelező érvényűek. 
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2.4 Felelősségek 
Jelen Tűzvédelmi Szabályzatot készítette Dr. Petró Tibor (továbbiakba: Szabályzat készítője). 
Kiadásáért és karbantartásáért az Erkel Ferenc Művelődési Központ igazgatója. A Tűzvédelmi 
Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a tűzvédelmi tárgyú jogszabályokban és egyéb 
szabályozásokban (szabványban, Tűzvédelmi Műszaki Irányelvben) foglaltak az irányadók. 

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ igazgatója felelős a jelen szabályzatban foglaltak 
megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról. 

2.5 Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak felhasználása 
Jelen Tűzvédelmi Szabályzat az Erkel Ferenc Művelődési Központ részére készült. A 
Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak az Erkel Ferenc Művelődési Központ székhelyén belül, 
egyéb belső szabályzók elkészítéséhez felhasználhatók. Amennyiben jelen Tűzvédelmi 
Szabályzat külső felhasználása válik szükségessé, az erre vonatkozó igényt az igazgatónak és a 
Szabályzat készítőjének írásban kell engedélyeznie. 

3 SZABÁLYZAT LEÍRÁSA  

3.1 Az Művelődési Központ bemutatása 

3.1.1 Rendeltetés 
Jelen szabályzat hatálya alá tartozó területeken többek között előadóterem, iroda, közösségi tér 
került kialakításra. 

3.1.2 Épület 
A Budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központ regionális feladatot is ellátó intézményként 
működik a városban. Jelenlegi épületét 1980-ban vehették birtokba a látogatók. Alaprajzát a 
kiürítési terv tartalmazza. 

3.1.2.1 Tűzvédelmi rendszerek, közművek 

3.1.3 Gáz, villamos ellátás 
A telephelyek területén gázfűtés működik, mely hálózati ellátással került kialakításra. A 
telephelyek villamos ellátása az elektromos fogadón keresztül történik. 

3.1.4 Oltóvízforrások, fali tűzcsapok 
Az épület oltóvíz ellátása fali tűzcsapokról kerül biztosításra, melynek éves felülvizsgálata, 
karbantartása a tulajdonos feladata. Az épület oltásához az utcán található föld feletti tűzcsap 
biztosít oltóvizet.  

3.1.5 Beépített tűzoltó berendezés 
A Telephely területén nincs kiépítve. 
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3.1.6 Beépített tűzjelző berendezések 
Az épület beépített tűzjelző berendezéssel nem ellátott. 

3.1.7 Száraz felszálló vezeték 
A Telephely területén nincs kiépítve. 

3.1.8 Hő- és füstelvezető berendezés 
A Telephely területén kiépítve. 

3.1.9 Biztonsági világítás (menekülési útirányjelző rendszer) 
Az Művelődési Központ területén nincs kiépítve. 

3.1.10 Tűzoltó készülékek 
Az Művelődési Központ területén a tűzvédelmi üzemeltetési naplóban rögzített típusú, 
oltásteljesítményű és darabszámú tűzoltó készülék készenlétben áll. Az Művelődési Központ 
számára külső vállalkozó biztosítja a tűzoltó készülékek időszakos felülvizsgálatokat és 
karbantartásokat. 
A negyedéves üzemeltetői ellenőrzést az Művelődési Központ karbantartója végzi. 

3.2 Jogok és kötelezettségek 

3.2.1 Igazgató  
Feladatait az önkormányzat egyetértése mellett végzi. 
Felelős a tűzvédelmi feladatok megszervezéséért. 
Akadályoztatása esetén kijelöli az intézkedésre jogosult helyettesét. 

A tűzvédelmi jogszabályok és belső szabályozások előírásait napi tevékenysége során betartja 
és azokat másokkal is betartatja. 

A tudomására jutott tűzvédelmi jogszabályi nem megfelelőségek megszüntetésére, illetve a 
hatósági kötelezések végrehajtására, kiemelten a közvetlen tűz- és robbanásveszélyes állapotok 
felszámolására haladéktalanul intézkedik. 

Közvetlen tűz- és robbanásveszély fennállása esetén az érintett tevékenység felfüggesztését 
és/vagy technológia, berendezés, eszköz leállítását rendeli el a személyi sérülések, illetve károk 
megelőzése érdekében. 

Szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal értékeli a tűzvédelmi helyzetet. 
Javaslatot tesz a tűzvédelem személyi-, tárgyi feltételeinek fejlesztésére, a megfelelő 
tűzvédelmi rendszerek, berendezések kiválasztására vagy kialakítására, a tűzvédelemmel 
kapcsolatos problémák megoldására. 
A beszerzési, beruházási, fejlesztési és rekonstrukciós, valamint üzemeltetési illetve 
készenlétben tartási feladatokat tervezi, megvalósítja, szükség esetén javaslatot készít a 
tűzvédelmi, műszaki mentési eszközök folyamatos és szükség szerinti rendelkezésre állásának 
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érdekében. Folyamatosan kapcsolatot tart fenn az önkormányzattal a fenti tevékenységek 
tervezése érdekében.  
Figyelemmel kíséri a technológiai berendezések (villamos rendszerek, stb.) készenlétben 
tartása, karbantartása, működtetése során a tűzvédelmi követelmények teljesülését. 
Köteles elvégezni vagy elvégeztetni (megfelelő végzettséggel, szükség esetén tűzvédelmi 
szakvizsgával rendelkező személlyel, szervezettel) a tűzvédelmi eszközök, berendezések és 
rendszerek felülvizsgálatát, ellenőrzését, továbbá gondoskodni azok jogszabályokban, 
szabványokban előírt dokumentálásáról. 
Gondoskodik – változás esetén – a Szabályzat kiegészítéséről, vagy módosításáról és évenkénti 
felülvizsgálatáról. 
Az EFMK egészére vonatkozó, átfogó jogszabályi szintű rendelkezést – Szabályzatot – ad ki, 
melyben szabályozza, előírja a közös használatú helyiségek használatára vonatkozó 
szabályokat, és azok végrehajtásának módját. 
Gondoskodik arról, hogy a meghatározott személyek a Szabályzat rájuk vonatkozó részét 
megismerhessék. 
Szükség esetén szigorító tűzvédelmi intézkedést, állásfoglalást, stb. ad ki, és végrehajtását 
rendszeresen ellenőrzi, ellenőrizteti. 
A tűzvédelmi helyzetre kiható minden jelentős tevékenységet, változást annak megkezdése 
előtt 15 nappal köteles a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségek bejelenteni. 
A tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzésen köteles részt venni, vagy intézkedésre jogosult 
személlyel magát képviseltetni. 

A kapcsolódó hatósági eljárások lebonyolításához, tűzvédelmi dokumentumok módosításához 
adatot szolgáltat. 

Engedélyezi az Művelődési Központ területén az eseti tűzveszélyes tevékenység végzését. 
A közvetlen tűzveszélyes állapot megszüntetésére intézkedik, elősegíti a tűzvizsgálat 
megtartását, a tűz keletkezési okának és kárértékének megállapítását, külön felhívásra szakértőt 
biztosít. 
Tájékoztatja a tűzvédelmi hatóságot a közös használatú területeken előfordult tűzesetekről. 
Külső helyszíneken tartott rendezvények esetén, ha Ő a felelős szervező, megszervezi a 
vonatkozó szabályzók alapján a biztonságos rendezvény végrehajtást, rendkívüli oktatás keretei 
között ismerteti a végrehajtandó feladatokat. 

3.2.2 Munkavállalók kötelességei 
Minden munkavállaló köteles: 

• A tűzvédelmi előírásokat (járművek, gépek, berendezések, eszközök, anyagok 
használatára és működtetésére, a tűzoltásra és műszaki mentésre vonatkozóan) 
megismerni, azokat betartani, a tűzeseteket megelőzni. 

• Gépeket, berendezéseket és egyéb eszközöket használatuk előtt a kezelési 
utasításoknak megfelelően megvizsgálni, azokat rendeltetésszerűen használni. 



9 

 
Tűzvédelmi szabályzat                                                                                                                            
 

 

• Egyéb közös használatú helyiségekben minden olyan körülményt megszüntetni, amely 
tüzet vagy robbanást okozhat. 

• Amennyiben tűz- vagy robbanásveszélyt észlel, azt megszüntetni, illetve az 
igazgatónak jelenteni. 

• A készenlétbe helyezett tűzoltó készülékeket, felszereléseket, eszközöket a 
Szabályzatban foglaltak szerint használni. 

• A kijelölt menekülési útvonalakat, ajtókat, átjárókat folyamatosan használható 
állapotban tartani (eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad). 

• Bútorok, anyagok tárolásra vonatkozó előírásokat köteles maradéktalanul betartani. 
• Amennyiben tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást 

szerez, a területileg illetékes tűzoltóságot, valamint az igazgatót azonnal értesíteni. 
• Esetleges tűz esetén – egészségi és pszichikai állapotának megfelelően – a tűzoltásban 

részt venni és a követendő teendőket ellátni: 
o a tűzesetet jelezni, 
o a helyszínre érkező tűzoltóság munkáját segíteni, 
o a tűzoltást közvetlen részvételével és minden rendelkezésre álló eszközzel 

előmozdítani, a veszélybe került lakók mentését megkísérelni, 
o a tűzoltás vezetőjének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani, 
o amennyiben a tűzoltás nem lehetséges, az ajtók, ablakok, tűzgátló szerkezetek 

bezárásával késleltessék, illetve akadályozzák meg a tűz tovább terjedését. 

3.2.3 Az EFMK-ban dolgozó / tartózkodó egyéb személyek 
Joguk és kötelességük a Szabályzatot rájuk vonatkozó mértékben megismerni, az abban 
foglaltakat betartani. 

3.3 Használati szabályok 

3.3.1 Általános használati szabályok, mind Az Művelődési Központ, mind a 
tevékenység során érintett egyéb épületek vonatkozásában (ha azt egyéb szabályzó 
másként nem szabályozza) 

Építményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt), a vegyes rendeltetésű épületet, csak a 
használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított 
rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.  

A használatot, a tárolást, 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. 

A helyiség - szükség szerint az építmény, telephely - bejáratánál és a helyiségben jól látható 
helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó 
rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni. 
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A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg 
kell jelölni. 

Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolója, a közmű nyitó- 
és zárószerkezetének, továbbá a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék 
hozzáférésének, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni 
még átmenetileg sem szabad. 

Tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést, berendezést jól láthatóan, könnyen 
hozzáférhetően, a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni, és állandóan használható, 
üzemképes állapotban kell tartani. Ajánlott a tűzoltó készülékeket akadálymentes elhelyezési 
magasságban (legfeljebb 1,35 m) rögzíteni.  

Épület menekülési útvonalai még átmenetileg sem szűkíthetők le. 

Az épület menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban robbanásveszélyes és 
tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetők el. Ez alól kivételt képeznek a 
beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, 
szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az elhelyezéssel 
érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le. 

Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előterében mindennemű tárolás tilos. 

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

Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely 
rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást. 

Tűzveszélyes folyadékot központi fűtőberendezés vezetékének és fűtőtestének 1 m-es körzetén 
belül elhelyezni tilos. 

A helyiségből, a szabadtérből, a gépről (például robbanómotoros fűnyíró), a berendezésről, az 
eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes 
osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan a tevékenység befejezése után el kell 
távolítani.  

Éghető és égést tápláló gázt szállító csőrendszernél a szivárgást meg kell akadályozni, a 
kiszivárgott gázt a helyiségből ki kell szellőztetni, a szivárgás okát fel kell deríteni és a hibát ki 
kell küszöbölni. 

Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a 
környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent. 
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Villamos berendezésektől (kapcsolók, dugaszolók, kábelek, stb.) az éghető anyagokat olyan 
távolságra kell elhelyezni, hogy a berendezések üzemszerű vagy meghibásodás folytán 
bekövetkező túlmelegedése tüzet ne okozzon. 

Mindenki köteles az általa használt villamos berendezéseket rendeltetésszerűen – a kezelési 
utasításban foglaltak szerint – használni.  

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.  

3.3.2 Tárolás, raktározás szabályai 

Az épületben, illetőleg helyiségeiben éghető anyagot olyan mennyiségben és módon nem 
tárolható, azzal olyan tevékenység nem folytatható, továbbá olyan tűzveszélyes cselekmény 
nem végezhető, amely az épület és helyiségeinek rendeltetésszerű használatától eltér, tüzet vagy 
robbanást okozhat. 

Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pinceszinti helyiségben, 
továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben. 

Padlástérben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag és I-III tűzveszélyességi fokozatú 
folyadék és gáz 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. 

Többszintes épületben legfeljebb 10 liter I-II tűzveszélyességi fokozatú folyadék (pl. benzin, 
hígító, oldószeres festék, stb.), valamint robbanásveszélyes osztályú aeroszol és legfeljebb 30 
liter III tűzveszélyességi fokozatú folyadék (pl. gázolaj) tárolható. 

Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, ahol az 
esetleges gázrobbanása tartószerkezet összeomlását idézheti elő. 

Az elektromos kapcsolószekrényekben, elektromos és gáz mérőórákat tartalmazó 
szekrényekben mindennemű anyag, tárgy, berendezés tárolása, elhelyezése szigorúan TILOS! 

A helyiségekben az elektromos fogyasztók és a tárolt anyag között min. 0,5 m távolságot kell 
biztosítani.  

A központi fűtőtesttől és vezetékeitől 1 m-es távolságon belül éghető oldószert, vagy ilyen 
folyadékot elhelyezni nem szabad. Szükség esetén hőszigetelésről gondoskodni kell.  

Az irodahelyiségekben keletkező iratokat, irományokat, azok létrehozásához szükséges alap- 
és segédanyagokat, valamint az egyéb éghető anyagokat oly módon kell tárolni, hogy azok tűz 
keletkezésében ne játszhassanak szerepet, illetve azok a tűz kiinduló forrásává ne váljanak. 

A tárolás során az éghető anyagokkal az éghető anyagú födémet, tetőszerkezetet, lámpatestet, 
dugaszolóaljzatot egy méternél jobban megközelíteni nem szabad. 

Szilárd éghető anyagokat, tároló állványokat, szekrényeket az alábbiak szerint kell elhelyezni: 
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• ha a födém, vagy tetőszerkezet és a tárolt anyag is éghető, akkor a tárolt anyag és a 
födém, vagy 

• tetőszerkezet között legalább 1 méter távolságot kell szabadon hagyni; 
• az állványokat, szekrényeket lehetőleg a fel mellett kell elhelyezni úgy, hogy azok egyik 

oldala a felhoz támaszkodjon, ha ez nem lehetséges, akkor az állványok, szekrények és 
a fal között legalább 80 cm széles térközt kell szabadon hagyni; 

• az állványok, szekrények elhelyezését úgy kell kialakítani, hogy azok a raktárak ajtajain, 
vészkijáratain való menekülést - behatolást - ne akadályozzák; 

• ha a raktárban, irattárban több állványsort helyeznek el, akkor minden állványsor között 
• legalább 80 cm széles térközt kell szabadon hagyni; 
• az állványokat úgy kell elhelyezni, hogy azok felett ne legyen világítótest, és a villamos 
• kapcsolóktól, aljzatoktól legalább 30 cm-re legyenek; 
• éghető szilárd anyagot, éghető folyadékot tartalmazó edényt legalább nehezen éghető 
• anyagból készült szekrényben, állványon szabad tárolni; 
• a tárolható anyagok mennyiségét - a kötelező érvényű előírások által meghatározottakat 
• figyelembe véve - a tűzvédelmi feladatot ellátó személy segítségével egyedileg kell 

meghatározni. 
• A tárolás során törekedni kell a rend és a jó áttekinthetőség kialakítására, ezért az 

iratokat polcokon, iratszekrényekben, esetleg páncélszekrényben kell elhelyezni. 
• A raktárban, irattárakban, könyvtárban, műhelyben áramszünet esetén világításra csak 

elemesakkumulátoros - lámpát szabad használni. Nyílt lángú világító eszköz (pl. 
gyertya, mécses, stb.) használata tilos. 

3.3.3 Dohányzás szabályai 

A Művelődési Központ belső területén tilos a dohányzás a kijelölt dohányzóhely kivételével. 

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

3.3.4 Gépjárműparkolás szabályai 

Gépjárművek parkolása a Művelődési Központ környezete területén lévő kialakított 
parkolóhelyeken, a korlátozások figyelembevételével, a KRESZ előírásai szerint történik. 

A parkolóban, gépjárműtárolóban csak a kijelölt parkolóhelyeken szabad megállni, várakozni.  

A Művelődési Központ elhagyására szolgáló kijáratok ideiglenes, akár részben történő 
eltorlaszolása is szigorúan tilos!  

A nyílt lánggal, szikraképződéssel járó tevékenység végzésére a vonatkozó rendelkezéseket kell 
alkalmazni. 

Parkoló területet állandóan tisztán kell tartani, az elfolyt üzemanyagokat, kenőanyagokat, 
szennyező anyagokat azonnal fel kell itatni. 
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Gépjárművek az épület nyílásos homlokzata mellett úgy helyezhetők el, hogy azok ajtótói, 
ablaktól, falnyílástól legalább 2 méterre legyenek; 

Személy- és tehergépkocsik vagy egyéb célra szolgáló járművek az épület közvetlen közelében 
csak úgy parkolhatnak, hogy tűz esetén könnyen eltávolíthatók legyenek; 

Árut szállító járművek csak a rakodás ideje alatt tartózkodhatnak az épület közvetlen közelében 
úgy, hogy a tűzcsapokat, a tűzoltóság felvonulási és mentési útvonalait ne torlaszolják el, ne 
szűkítsék le, a szabad mozgást ne akadályozzák; 

Az anyagok le-, illetve felrakása után a járművekkel az épület közvetlen közeléből el kell állni. 

3.3.5 Tevékenység végzésekor az érintett előtér, közlekedő eseti tűzvédelmi használati 
szabályai 

A menekülési útvonal (közlekedő, lépcsőház, lépcső és folyosó) legkisebb szélessége a kiürítés 
számítással meghatározott szélesség és az Országos Településrendezési és Építési 
Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet által előírt legkisebb szélesség 
közül a nagyobb érték, tehát minimum 1,1 m. 

Tilos a menekülési útvonalakra kihelyezni tárolásra szolgáló tárgyakat (pl. szekrények, polcok), 
tűzkeletkezést előidéző berendezéseket, tárgyakat (pl. működő hűtőszekrény), tűz- és 
füstterjedést elősegítő tárgyakat és burkolatokat, esetlegesen eldőlő tárgyakat (amelyek 
eldőlésükkel akadályozhatják a beavatkozást, kiürítést), továbbá azon tárgyakat és anyagokat, 
amelyek kihelyezése a villamos berendezés kapcsolójának, a közmű nyitó- és 
zárószerkezetének, valamint a lépcsőházak hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, továbbá a 
tűzvédelmi berendezésnek, felszerelésnek és készüléknek az észlelését, megközelítését vagy 
működtetését akadályozza. 

Azon folyosói szakaszon, ahol menekülés nem történik (pl. zsákfolyosó végfala és a 
legközelebbi lakásbejáratok közötti terület) ideiglenesen egyéb tárgyak a tűzvédelmi hatóság 
engedélye nélkül elhelyezhetőek, ha azok kihelyezése a villamos berendezés kapcsolójának, a 
közmű nyitó- és zárószerkezetének, valamint a lépcsőházak hő- és füstelvezető 
kezelőszerkezetének, továbbá a tűzvédelmi berendezésnek, felszerelésnek és készüléknek az 
észlelését, megközelítését vagy működtetését nem akadályozza. 

A menekülésre számításba vett közlekedőkön, lépcsőházakban a rendeltetéssel nem összefüggő 
elektromos berendezés felügyelet nélkül nem üzemeltethető. 

A hő- és füstelvezetésre figyelembe vett ablakok, valamint a mentésre szolgáló ablakok 
megközelíthetőségét is biztosítani kell, legalább 1 méter szélességben. 

3.3.6 Szellőztetés eseti használati szabályai 

Minden olyan tevékenységnél, amely tűz-, vagy robbanásveszéllyel járó gázképződést von 
maga után, a szellőzés lehetőségéről gondoskodni kell. A szennyezett levegő kivezetését úgy 
kell kialakítani, hogy a környezetét ne veszélyeztesse. 
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A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos. A tantermek, oktatóhelységek szellőztetését 
természetes szellőztetéssel kell biztosítani. A kémia órán azokat a kísérleteket, amelyek során 
veszélyes gőzök, gázok keletkeznek, legalább helyi elszívás mellett kell végezni. 

A természetes és a gépi füstelvezető, légpótló, valamint a füstmentesítést biztosító nyílások 
nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni 
tilos. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón vagy 
a nyílás mellett található.  

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

A tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékot és szennyvizet a közműcsatornába vezetni nem 
szabad.  

3.3.7 Szerszámok eseti használati szabályai 

Kéziszerszámokat, feszítővasat, csavart, vashulladékot, tolózár kulcsokat és egyéb vastárgyakat 
magasban végzett szerelési és egyéb munka közben vagy annak befejezése után ledobni tilos, 
azokat baleset elkerülése érdekében kézben, vagy megfelelő táskában kell szállítani. 

3.3.8 Csatornahálózat 

Robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy I-II. tűzveszélyességi 
fokozatú folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel 
vegyi reakcióba lépő, robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő 
anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos. 

3.4 Kivitelezési munkák, felújítás kapcsolódó szabályai 

3.4.1 Megbízott kivitelező esetén 

A tervezőtől és a kivitelezőtől tűzvédelmi nyilatkozatot kell kérni arról, hogy a 
tervdokumentáció készítése, illetve a kivitelezés végrehajtása során a tervező és kivitelező a 
vonatkozó tűzvédelmi előírásokat maradéktalanul betartotta-e. Amennyiben eltért, annak mi 
volt az oka, és milyen engedélyek alapján tette. 

A nyilatkozat beszerzéséért az Művelődési Központ igazgatója által a lebonyolítással megbízott 
személy a felelős. 

3.4.2 Saját kivitelezés esetén 

A lebonyolítással megbízott személy a tervezés megkezdése előtt köteles olyan 
részletezettséggel leírni az építmény rendeltetését, használatának sajátos körülményeit, hogy 
abból egyértelműen meghatározható legyen: 

• az építményben folyó tevékenység, 
• Az EFMK-ban állandó vagy ideiglenes tartózkodó személyek száma, 
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• a tűzjelzés lehetősége, 
• a tárolt, felhasznált, folyamatos tevékenységhez szükséges éghető anyagok mennyisége, 

tűzvédelmi jellemzői. 

A felsoroltakon túl a tervező rendelkezésére kell bocsátani minden olyan adatot és információt, 
ami a tervezendő építmény tűzvédelmi értékelése során jelentőséggel bírhat. 

A tervdokumentáció átvételekor meg kell győződni arról, hogy az tűzvédelmi szempontból 
megfelel-e az előírásoknak. 

Ennek érdekében ellenőrizni kell: 

• a tervezői nyilatkozatot, 
• az építési engedélyeket, 
• az egyeztetések során készített jegyzőkönyveket, emlékeztetőket, 
• az alkalmazási engedélyeket, 
• szakértői véleményeket, 
• tűzvédelmi műleírás, dokumentáció meglétét, 
• a jogszabályi, szabványi hivatkozások helyességét, 
• a műszaki megoldások szabályosságát. 

3.5 Tűzveszéllyel járó munkavégzés szabályai 

3.5.1 Tűzveszélyes munkák végzésének általános feltételei 

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

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

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet 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. 

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 az 
igazgatójával 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. 
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Jogszabályban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes 
tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi 
szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet. 

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző 
személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát 
végző az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles 
biztosítani. 

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak 
környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt 
megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző 
személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a 
munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti Művelődési 
Központ vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell 
tüntetni és aláírással igazolni kell. 

Hegesztéssel (lángvágással) forrasztással, tűzrakással és egyéb szikraképződéssel járó 
tevékenységet csak a vonatkozó jogszabályok és műszaki követelmények, szabvány előírások 
alapján, kifogástalan berendezésekkel, eszközökkel szabad végezni. 

A tevékenység alatti területről, illetve annak 10 m-es körzetéből, mindennemű éghető anyagot 
el kell távolítani. Ha ez nem biztosítható, úgy a környezet védelmét összefüggő vizes vagy nem 
éghető anyagú ponyvával, vagy más megelőző védelemmel kell ellátni. Száraz gaz, avar esetén 
gaztalanítással, illetve vizes locsolással kell megszüntetni a tűzveszélyt. 

A tevékenység 10 m-es körzetében azzal össze nem egyeztethető más tevékenységet (festés, 
tűzveszélyes folyadékban alkatrészmosást, tűzveszélyes folyadékot vagy gázt tartalmazó 
készülékek, szerelvények megbontását, szerelését, festést) végezni TILOS. 

Tűzveszélyes folyadék kifolyás, gázömlés esetén (például hegesztés esetén) a munkavégzési 
tevékenységet azonnal be kell szüntetni. 

A tevékenység helyén az ott keletkezhető tűz mértékének és jellegének megfelelő számú és 
fajtájú, de legalább 1 db 6 kg-os ellenőrzött és üzemképes porral oltó tűzoltó készüléket kell 
biztosítani, készenlétbe tartani. A fentieken kívül - amennyiben szükséges - tűzoltó homokot, 
lapátot és vizet (tűzcsapról sugárcsővel szerelt, - 0 ºC feletti hőmérséklet esetén - nyomás alatt 
lévő tűzoltótömlő) is kell készenlétben tartani. A tűzoltó felszerelések kezelését és a tűz 
jelzésének módjait a munkában résztvevő valamennyi dolgozónak ismernie kell. 

Tűzrakással járó tevékenységet csak szélcsendes időben szabad végezni, szükséges létszámú 
felügyelet biztosítása mellett. (például avarégetés stb.) 

Az engedélyeket a tevékenység helyén a munkát végző (az engedélyt aláíró) dolgozónak kell 
magánál tartania. 

A tevékenység tartós befejezése esetén vagy szüneteltetésekor (napközben is) 
környezetvizsgálattal kell meggyőződni arról, hogy nem maradt-e lappangó tűz, illetve 
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tűzveszély a munkahelyen. A munkálatok befejezésével a hegesztő berendezéseket Az 
Művelődési Központ területéről el kell szállítani. 

Az engedélyben meghatározott feltételeket a munkavégzés során folyamatosan biztosítani kell. 

A tűzveszéllyel járó munkavégzésnél mindenkor legyen jelen 1 fő figyelő személy. 
Amennyiben a körülmények indokolttá teszik, az üzemeltető részéről is biztosítani kell a 
felügyeletet. 

A tűzveszélyes tevékenységre szóló engedély kiadása a területre vonatkozó általános 
dohányzási tilalmat nem oldja fel, ezért dohányozni az engedély birtokában is csak a kijelölt 
dohányzó helyen szabad. 

3.5.2 Tűzveszéllyel járó tevékenység engedélyezése 

A tűzveszélyes tevékenység végzésére kiadott engedély – mintát a Szabályzat 2. számú 
melléklete tartalmazza – kiadója felelős azért, hogy az engedélyben olyan előírások 
szerepeljenek, melyek biztosítják, hogy a munkavégzés helyén egy esetleges tűzbiztonsággal 
megelőzhető legyen. 

Külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a 
önkormányzati központnak az Művelődési Központ vezetőjével, vagy megbízottjával 
egyeztetni kell. Az engedélyt kiadó a helyi sajátosságoknak megfelelően köteles a tűzvédelmi 
előírásokat írásban kiegészíteni. 

A feltételek megállapítása, és alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó engedély 
kiadása az igazgatójának vagy megbízottjának feladata.  

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó írásban meghatározott feltételeknek 
tartalmaznia kell: 

• a tevékenység időpontját, helyét; 
• a tevékenység leírását; 
• a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához, illetve más végzettséghez kötött 

munkakör esetén – a végzettséget igazoló bizonyítvány/irat számát, valamint, 
• vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat. 

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó engedélyt maximum 30 napos tartamra 
lehet kiadni. Többnapos engedély esetén a munkát végzőnek az engedélyben foglaltak 
betartásáról munkavégzés előtt ismételten meg kell győződni. 

Tűzjelzés alkalmával minden tűzveszéllyel járó tevékenységet azonnal meg kell szüntetni és a 
munka csak a tűzjelzés megszűnése után, a terület ismételt átvizsgálás után folytatható. 

A tűzveszélyes tevékenységhez a munka megkezdésétől annak befejezéséig a munkát elrendelő 
felügyeletet köteles biztosítani. A felügyeletet szükség esetén megfelelő mérőműszerrel el kell 
látni. 

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak 
környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt 
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megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző 
személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a 
munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti Művelődési 
Központ igazgatójának vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel 
kell tüntetni és aláírással igazolni kell. 

3.5.3 A tűzveszélyes munkavégzést engedélyező személyek és a munkavégzők 
felelőssége 

3.5.3.1 A tűzveszélyes munkavégzést engedélyező felelőssége 
Felelős: 

A tűzveszélyes munkavégzés helyének és a végzendő munka pontos meghatározásáért. 

Az Művelődési Központ, illetve az ezzel összefüggő terület sajátosságainak, a berendezések 
veszélyforrásainak és ezekkel kapcsolatos óvintézkedéseknek a meghatározásáért és 
betartásáért. 

A munkaterület jelen Tűzvédelmi Szabályzatban és az engedélyben meghatározottak szerinti 
előkészítéséért. 

A saját hatáskörébe tartozó ellenőrzések biztosításáért. 

Az általa engedélyezett tűzveszélyes tevékenységet végző csoportok munkájának tűzvédelmi 
szempontból való összehangolásáért. 

Az EFMK-ban, a munkavégzés ideje alatt tartózkodók, tevékenységet végzők és a tűzveszélyes 
munkát végzők közötti egyeztetésért és együttműködésért. 

A munkaterület biztonságos körülményeinek megteremtése érdekében feladata: 

Energiaforrások (elektromos, gáz, stb.) kiszakaszoltatása. 

Helyszíni ellenőrzést követő feltételrendszer meghatározás, engedélyek kiadása és bevonása. 

Karbantartási, építési terület szükség szerinti lehatárolása. 

Szükséges számú tűzoltó készülék előírása, és ha nem elegendő a hegesztőkészülékenként 
meglévő 1 db 6 kg-os porral oltó, további készülék előírása, amit szintén a munkavégző köteles 
biztosítani. 

Amennyiben a tűzveszélyes tevékenység ellenőrzése során, a tűz- és munkabiztonsági 
szabályok megszegését, a feltételek megváltozását, be nem tartását tapasztalja, vagy erről 
információt szerez köteles a kiadott engedély bevonására a munka felfüggesztésére intézkedni. 

3.5.3.2 A munkát végző felelőssége 
Felelős: 

Munkáltatója által írásban elrendelt alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre szóló megbízást, 
a munkavégzés helyszínén a terület felelősének bemutassa, átadja.  
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Az előzetes szemlén részt vegyen, és a feltételek meghatározásában közreműködjön. 

A számára előírt feltételeket betartsa, az engedélyben feltüntetett védőeszközöket, 
felszereléseket használja. Munkát azok kifogástalan üzemképes állapotában végezzen. 

A munkát csak az engedélyben meghatározott feltételek biztosítása esetén kezdje meg. 

A munka jellegének megfelelő szakképesítéssel és tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezzen. 

Amennyiben a munkavégzés során bármilyen rendellenességet, veszélyhelyzetet tapasztal, 
tevékenységét biztonságos módon, haladéktalanul be kell szüntetni, vezetőjét haladéktalanul 
tájékoztatja, szükség esetén Az EFMK-ban tartózkodó többi személyt riasztja.  

A gépeit, berendezéseit állítsa le, kapcsolja ki, a gázpalackokat biztonságos helyre szállítsa, 
haladéktalanul értesítse a területfelelőst. 

Továbbiakban munkavégzés (nem csak tűzveszélyes munkavégzés) csak a szükséges 
biztonsági intézkedéseket követően, az engedély meghosszabbításával, ill. új engedély kiadását 
követően kezdhető el. 

3.5.3.3 A munkavégzést elrendelő vezető felelőssége 
Felelős: 

A munkafeladat megismerése után gondoskodik a munkavégzés személyi feltételeiről. 
(munkaképes állapot, oktatás, szakképzett, szakvizsgázott személyek, stb.). 

Tűzveszélyes tevékenység esetén írásos megbízással látja el a munkavállalóit a feladat 
elvégzésére. 

Gondoskodik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeiről 
(biztonságos, kifogástalan állapotú szerszámok, védőruházat és egyéb védőeszközök, világítás, 
stb.). 

Kivitelezői felügyelet biztosítása. (tűzveszélyes tevékenységhez, hegesztő berendezés 
gázpalackjaihoz, stb.). 

Hegesztő készülékenként legalább 1 db 6 kg-os ellenőrzött és üzemképes poroltó készülék, 
illetve az engedélyen további előírt mennyiségű, töltetű készülék biztosítása. 

Gondoskodik - a munkavégzés sajátosságainak figyelembevételével - a munkaterület 
elhatárolásáról. 

3.5.4 Tűzvédelmi szakvizsga 

A 6. mellékletében felsorolt munkaköröket csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező 
munkavállaló töltheti be. Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a személynek is, aki a 
vonatkozó jogszabályban meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja 
(a vonatkozó rendeletben meghatározott kivételek figyelembe vételével). 

Jelenleg a Művelődési Központban olyan tevékenység, melynek végzése tűzvédelmi 
szakvizsga meglétéhez lenne kötve, nincs. 
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3.6 Tűzvizsgálat 
A tűzeset kivizsgálásának célja a tűzesetet kiváltó tárgyi vagy személyi okok feltárása, az ok-
okozati összefüggések megállapítása, és annak alapján a szükséges megelőzési intézkedések 
megtétele.  
A tűzesettel érintett személyek kötelesek változatlanul hagyni és változatlan formában 
megőrizni a tűzeset helyszínét a kötelező adatgyűjtés elvégzéséig vagy a tűzvizsgálat helyszíni 
szemléjének befejezéséig, ettől eltérni csak közvetlen életveszély, az építmény 
helyrehozhatatlan károsodásának veszélye, vagy a tűzeset helyszínén jelen lévő tűzvizsgáló 
vagy a tűzoltás vezetője engedélyével lehet. 
A tűzvizsgálati eljárásokat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező elsőfokú tűzvédelmi 
hatóság végzi. 

3.7 Tűzvédelmi berendezések, felszerelések ellenőrzésének, karbantartásának és 
felülvizsgálatának rendje 

3.7.1 Általános előírások 

Jelen Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak, kötelező érvényű nemzeti szabvány előírásainak, 
illetve jogszabályi előírásainak hiányában, a tűzoltó-technikai eszközt, felszerelést, készüléket, 
és anyagot félévenként kell ellenőrizni. Ha a tűzoltó-technikai eszköz, felszerelés, készülék 
előírt időszakos ellenőrzését, javítását, karbantartását dokumentáltan nem hajtották végre, 
akkor az nem tekinthető üzemképesnek. 

Az igazgató köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos 
felülvizsgálatáról, karbantartásáról a hatályos jogszabályban, szabványban meghatározott 
módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni. 

Az igazgató a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak 
tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az 
aláírás dátumának feltüntetésével igazolja. 

Az EFMK-nak vezetője köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról és a 
hibák kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására 
jutása után azonnal, egyéb esetben legfeljebb 10 munkanapon belül gondoskodni, ha 

• az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tűzeset, tűzriadó 
gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy 

• az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő 
működésre. 

Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell 
végezni és annak eredményét írásban kell dokumentálni. 

Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és a javítás 
során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó előírásait. 

Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során 
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• vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét, 
• szemrevételezéssel, és ha e rendelet előírja, gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett 

műszaki megoldás működőképességét, 
• az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt 

írásban dokumentálja és 
• a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség 

megállapítását az igazgatójének az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban 
jelzi. 

Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás 

• kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről, 
• sértetlen állapotáról, 
• észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről, 
• működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről, 
• működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki 

megoldás állapotáról, 
• működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy 

környezeti körülmények jelenlétéről való szemrevételezéses meggyőződést. 

A jogosult személy az időszakos felülvizsgálat során 

• vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás megtörténtét, dokumentálását, 
szükségességét, 

• szemrevételezéssel, gyakorlati próbával, szükség szerint megbontással, szét- és 
összeszereléssel, méréssel és a mérési eredmények értékelésével meggyőződik a 
működőképességről és a hatékonyságról, 

• a felülvizsgálat elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja és 
• a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a 

működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az ellenőrzés 
befejezését követően azonnal az üzemeltetőnek írásban jelzi. 

A jogosult személy a rendkívüli felülvizsgálat során elvégzi az időszakos felülvizsgálatot, 
amelynek keretében vizsgálja az érintett műszaki megoldás működésképtelenségét vagy nem 
megfelelő működését kiváltó okokat, körülményeket is. A rendkívüli felülvizsgálat elvégzését 
írásban dokumentálja és az Igazgatójének 1 példányt annak elvégzése után a helyszínen átad 
vagy 5 munkanapon belül részére megküld. 

A jogosult személy a karbantartás során: 

• vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos felülvizsgálat megtörténtét, 
dokumentálását, szükségességét, 

• elvégzi a gyártó által előírt karbantartási feladatokat, 
• a karbantartás elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja, 
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• a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt, és a 
működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az Igazgatójének az 
ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban jelzi és 

• indokolt esetben az üzemeltetőnek javaslatot tesz a karbantartás gyakoriságának 
sűrítésére. 

Az igazgató köteles az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás, az időszakos és a rendkívüli 
felülvizsgálat során megállapított hibák javításáról a hiba súlyosságától függő időn belül 
gondoskodni. A hiba súlyosságát a jogosult személy, üzemeltetői ellenőrzés esetén az Igazgató 
vagy az általa megbízott személy állapítja meg. Súlyos, haladéktalanul javítandó hibának 
minősül 

• a tűz- vagy robbanásveszélyt okozó hiba vagy 
• az érintett műszaki megoldás tűzvédelmi rendeltetésének betöltését gátló hiba. 

Az igazgató a felülvizsgálat, karbantartás, javítás idején csökkenő védelmi szintet alkalmas 
megoldásokkal ellensúlyoznia kell.  

• a vonatkozó műszaki követelményben foglalt megoldást alkalmaz, 
• felfüggeszti az üzemelést, használatot, tevékenységet a védelmi szint helyreállásáig, 
• azonos védelmi szintet biztosító tartalék műszaki megoldásokat helyez készenlétbe 

vagy 
• a tűzvédelmi hatósággal előzetesen egyeztetett más megoldást alkalmaz. 

Az Igazgató kötelezettségeinek végrehajtását más személy vagy szervezet, írásos 
megállapodásban teljes körűen vagy részben átvállalhatja. A más személy vagy szervezet 
kötelességei megegyeznek az Igazgatójével. 

Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés megfelelő 
végrehajtásához szükséges ismeretekkel és az üzemeltető által kiállított, erre vonatkozó írásbeli 
meghatalmazással (iratminta: 2. melléklet). 

A Művelődési Központ területén az alábbi tűzvédelmi műszaki megoldások: 

• tűzoltó készülék 
• fali tűzcsap 

Valamennyi ellenőrzésről és felülvizsgálatról kiállított dokumentumot (vagy annak hiteles 
másolatát) a Művelődési Központ területén  kell megőrizni. 

3.7.2 Kézi tűzoltó készülékek 

A Művelődési Központ területén, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas – a vonatkozó 
műszaki követelménynek megfelelő – legalább 6 kg-os töltettömegű porral-oltó tűzoltó 
készüléket kell készenlétben tartani. 
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Tűzoltó készülékek elhelyezésére vonatkozó általános előírások: (1052 m2) 

Oltóanyag-
egység 
[OE] 

MSZ EN 3-7 
szabvány 
szerinti 

tűzosztály 

MSZ EN 
1866 

szabvány 
szerinti 

tűzosztály 

A B  

1 5A 21B  

2 8A 34B  

3  55B  

4 13A 70B  

5  89B  

6 21A 113B  

9 27A 144B  

10 34A   

12 43A 183B  

15 55A 233B  

16   I B 

17   II B 

18   III B 

19   IV B 

 
Önálló 

rendeltetési 
egység vagy 

szabadtér 
alapterületig m2 

Általános 
esetben (OE) 

Robbanás-
veszélyes 

anyag 
tárolása 

(OE) 

50 2 6 

100 3 9 

200 4 12 

300 5 15 

400 6 18 

500 7 21 

600 8 24 

700 9 27 

800 10 30 
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900 11 33 

1.000 12 36 

minden további 
250 

+2 +6 

 

Az igazgató (vagy megbízottja – írásos meghatalmazás alapján) köteles megfelelő időközökben 
(maximum negyedévente), rendszeresen vizsgálni a készenlétben tartott tűzoltó készülékeket, 
melynek során ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülékek: 

• az előírt telepítési helyen van, 
• rögzítése biztonságos, 
• látható, 
• magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható, 
• használata nem ütközik akadályba, 
• valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található, 
• hiánytalan szerelvényekkel ellátott, 
• fém vagy műanyag plombája, karbantartást igazoló címkéje sértetlen és ép, 
• zárópecsétje sértetlen, 
• felülvizsgálata esedékes-e, és 
• állapota kifogástalan, üzemszerű.  

A hiányosságok kijavítását, illetve a periodikus javítások megtörténtét dokumentálni kell. 

A kézi tűzoltó készülékek ellenőrzéséről, karbantartásáról tűzvédelmi üzemeltetési naplót kell 
vezetni. A naplóban – melyet a Szabályzat 1. számú melléklete tartalmaz – fel kell tüntetni a 
következőket: 

• a készenlétben tartó nevét, 
• az ellenőrző vizsgálatot végző nevét, 
• a karbantartó személy vagy személyek nevét, 
• a tűzoltó készülék készenléti helyét, típusát, gyári számát, 
• a negyedéves vizsgálat elvégzésének dátumát hónap és nap szerint, 
• a javítás szükségességére való utalást, 
• a tűzoltó készülékkel kapcsolatos egyéb. 

Az intézményben a kézi tűzoltó készülékek időszakos karbantartását csak külső vállalkozó erre 
feljogosított, tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező dolgozója végezheti. A tűzoltó készülékek 
használhatatlanná válása esetén gondoskodni kell azok cseréjéről. Az új eszközök beszerzéséért 
az Igazgató a felelős. 
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3.7.3 Villamos berendezések és villámvédelmi rendszer időszakos tűzvédelmi minősítő 
szabványossági felülvizsgálata  

A berendezések szabványszerű (biztonságos) állapotát tűzvédelmi és villámvédelmi 
szempontból rendszeresen felül kell vizsgálni.  
A felülvizsgálatok szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni. 
A felülvizsgálatok során tapasztalt hiányosságokat a felülvizsgáló a minősítő iratban rögzíti, 
kijavításukra határnapot szab meg. A hiányosságokat a megadott határnapig meg kell szüntetni, 
melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell. A hiányosság megszüntetéséről szóló 
bizonylatok másolatát az EFMK-ban kell őrizni.   

A felülvizsgálatok időben történő elvégzéséért, elvégeztetéséért, nyilvántartásáért, illetőleg a 
felülvizsgálatok során feltárt hiányosságok megszüntetéséért a bérbeadó a felelős. 

3.7.3.1 Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések 
Villamos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata: 

• 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes 
osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására 
szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként, 

• egyéb esetben legalább 6 évenként el kell végezni. 
A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor 
érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik. Az elkészített jegyzőkönyveket a 
bérbeadónak át kell adnia a bérlőnek.  

3.7.3.2 Villámvédelem 
Nem norma szerinti villámvédelem: 

• a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag 
gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási 
alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként, 

• egyéb esetben legalább 6 évenként, 
• a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan 

bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a 
villámvédelem hatásosságát módosíthatja, 

• sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, 
amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgáltatni és a 
tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell 
szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell. 

Norma szerinti villámvédelem: 

• a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt, 
• a létesítést követően az átadás előtt, 
• vonatkozó műszaki követelményben meghatározott időszakonként  
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o I-II. védelmi szint: szemrevételezés évente, teljes felülvizsgálat kétévente 
o III-IV. védelmi szint: szemrevételezés kétévente, teljes felülvizsgálat négyévente 

• a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki 
követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni. 

A nem norma szerinti villámvédelmi berendezéseknél az ellenőrzés, felülvizsgálat vezetésére 
és abban érdemi munka folytatására csak olyan személy jogosult, aki a jogszabályban 
meghatározott „villámvédelem felülvizsgálója” szakképesítéssel rendelkezik. 

A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor 
érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni. A bérlemény 
(Művelődési Központ) felülvizsgálati dokumentációját a bérbeadó köteles elkészíteni és a 
bérlőnek egy másolati példányt átadni. 

3.8 Helyiségek tűzvédelmi előírásai 
 Foglalkoztató, stúdió terem 

(1) A helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a 
közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon,  
(2) A kémia tanterem kivételével tilos a termekben olyan tevékenységet végezni, ami tüzet 
okozhat, 
(3) Világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, hogy a működése során a 
környezetében lévő tárgyakra tűzveszélyt ne jelentsen, 
(4) Az osztályteremben bármilyen hőfejlesztő berendezés, készülék csak úgy használható, 
éghető anyagtól olyan távolságra helyezhető el, hogy az éghető anyag felületén mért 
hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelentsen gyújtási veszélyt, 
(5) A világítótestekbe csak a foglalatnak megfelelő teljesítményű és méretű izzókat szabad 
használni, 
(6) Tűz esetén végre kell hajtani a tűzjelzést és a rendelkezésre álló tűzoltó készülékkel, 
eszközzel meg kell kezdeni a tűz oltását, 
(7) A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell győződnie arról, 
hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, 
hiányosságot meg kell szüntetni. 

Irodák 
(8) A helyiségeket csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. 
(9) A helyiségekben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges éghető anyagokat szabad 
tartani. Túlzsúfoltságot okozni nem szabad. 
(10) Irodákban csak a rendeltetés szerint szükséges villamos berendezések használhatóak. 
Főzőlapok, kávéfőzők használatát mellőzni kell, ezeket a teakonyhákban szabad használni 
felügyelet mellett, hőszigetelő alátéten. 
(11) A helyiségben nem odavaló éghető anyag, vagy éghető folyadék ideiglenes jelleggel 
sem tárolható. 
(12) A műszaki elektromos vagy gázüzemű berendezéseket csak rendeltetésüknek 
megfelelően, a kezelési, használati utasításban foglaltak szerint szabad használni. 
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(13) Elektromos vagy gázüzemű berendezés meghibásodása esetén a hiba kijavítását csak 
illetékes szakember végezheti. 
(14) Hibás elektromos vagy gázüzemű berendezés üzemeltetése tilos! 
(15) Számítógépek használatának tűzvédelme során a számítógépeket csak felügyelet mellett 
szabad üzemeltetni. Áramellátásuk a többi villamos hálózattól függetlenített kismegszakítóval 
ellátott külön áramkörről legyen biztosítva. 
(16) Az irodákban a rendszeres takarítást naponta kell elvégezni és a felgyülemlett papír 
hulladékot a kijelölt helyre el kell távolítani. 
(17) Nagy mennyiségű számítógép tűzvédelmére CO2-vel oltó tűzoltó készüléket kell 
készenlétben tartani. 
(18) A munka befejezése után az irodahelyiségekből utolsónak távozó személy köteles 
meggyőződni arról, hogy nincs-e olyan körülmény, mely tűz előidézője lehet, Amennyiben 
ilyen körülményt tapasztal, azt azonnal meg kell szüntetnie, illetve arra intézkednie kell. A 
biztonságos üzemvitellel össze nem függő elektromos berendezéseket áramtalanítani 
szükséges. 
 

Rendezvényterem 
(19) A helyiségeket csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. 
(20) A helyiségekben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges éghető anyagokat szabad 
tartani. Túlzsúfoltságot okozni nem szabad. 
(21) A helyiségben csak a rendeltetés szerint szükséges villamos berendezések 
használhatóak. Főzőlapok, kávéfőzők használatát mellőzni kell, ezeket felügyelet mellett, 
hőszigetelő alátéten lehet rendezvény idején használni. 
(22) A helyiségben nem odavaló éghető anyag, vagy éghető folyadék ideiglenes jelleggel 
sem tárolható. 
(23) A műszaki elektromos vagy gázüzemű berendezéseket csak rendeltetésüknek 
megfelelően, a kezelési, használati utasításban foglaltak szerint szabad használni. 
(24) Elektromos vagy gázüzemű berendezés meghibásodása esetén a hiba kijavítását csak 
illetékes szakember végezheti. 
(25) Hibás elektromos vagy gázüzemű berendezés üzemeltetése tilos! 
(26) Vendéglátó gépek áramellátása lehetőleg a többi villamos hálózattól függetlenített 
kismegszakítóval ellátott külön áramkörről legyen biztosítva. 
(27) A rendszeres takarítást naponta kell elvégezni és a felgyülemlett műanyag és papír 
hulladékot a kijelölt helyre rendszeresen el kell távolítani. 
(28) A rendezvény befejezése után az utolsónak távozó személy köteles meggyőződni arról, 
hogy nincs-e olyan körülmény, mely tűz előidézője lehet, Amennyiben ilyen körülményt 
tapasztal, azt azonnal meg kell szüntetnie, illetve arra intézkednie kell. A biztonságos 
üzemvitellel össze nem függő elektromos berendezéseket áramtalanítani szükséges. A 
rendezvények tartásával kapcsolatos egyéb kötelmeket a  
 

Folyosók, előterek, közlekedők 
(1) Ezeket a tereket úgy kell berendezni és használni, hogy a közlekedési utak és kijáratok, 
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a menekülési útvonalak, a közművek elzáró-szerkezetei, a tűzvédelmi felszerelések 
folyamatosan szabadon, és használható állapotban legyenek. 
(2) Ezeket a tereket raktározás céljára használni, átmenetileg is tilos, így ott különösen a 
fénymásoló gépek használata, üzembe helyezése is tilos. 
(3) Csak szabványos és hibátlan világító berendezéseket szabad használni. Javításukat csak 
erre illetékes szakember végezheti. 
 

Lift 
 
(1) A felvonóban a dohányzás tilos! A tilalmat szabványos táblával kell jelezni az épület 
bejáratánál. 
(2) A liftgépházban és a liftben a kezelési utasítást jól láthatóan jelezni kell, az abban foglalt 
előírásokat be kell tartani. 
(3) Tilos a személyfelvonóban tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot szállítani, ha abban 
más személy tartózkodik. 
(4) A felvonók belső világítására szolgáló világítótestet védőburával kell ellátni, az 
esetleges hiányt haladéktalanul pótolni kell. 
(5) A felvonó gépház kezelése, karbantartása folyamán keletkezett olajjal szennyezett 
textíliát az erre a célra rendszeresített „Olajos rongy" felirattal ellátott fedeles, fémdobozban 
szabad tárolni, azokat naponta a gépházból el kell távolítani. 
(6) Tűz esetén a liftet használni nem szabad, azt azokat a földszintre kell irányítani és 
üzemen kívül helyezni. 
(7) A lift karbantartását, javítását csak szakképzett személy végezheti. A felvonó rendszeres 
felülvizsgálatát írásban megbízott szakvállalattal végre kell hajtani. 
 

Fénymásolót tartalmazó helyiség 
(8) Az helyiségben a dohányzás és nyílt láng használata tilos. 
(9) A helyiségekben használt gépek, berendezések, csak a gyártó vagy forgalmazó által 
kiadott kezelési, használati és karbantartási utasításban előírtak szerint használhatók. 
(10) A helyiségekben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges éghető anyagokat szabad 
tartani. Túlzsúfoltságot okozni nem szabad. 
(11) A helyiségekben a közlekedési utakat minden körülmények között biztosítani kell. Az 
ott tárolt anyagféleségeket és berendezési tárgyakat olyan rendszerben kell elhelyezni, hogy 
azok a dolgozókat munkavégzésben, sem a közlekedésben ne gátolják. Ezeket az utakat 
eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem szabad. 
(12) Hibás elektromos berendezés üzemeltetése tilos! 
(13) Fűtésre csak központi fűtés használható. Kiegészítő fűtés használata tilos! 
(14) Tűzveszélyes folyadékot (pl. festék) tárolni tilos! 
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Irattár, könyvtár 
(1) Az irattárak bejáratain „Tűzveszélyes anyagok” felirattal lehet jelölni a magasabb 
kockázatot. 
(2) Az irattár területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos. 
(3) Az irattár területén hősugárzó, rezsó, elektromos fűtőlap és egyéb tűzveszélyes 
berendezés használata tilos. 
(4) Az elektromos és világítóberendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy azok gyújtási 
veszélyt ne jelenthessenek a környezetükben lévő éghető anyagokra. 
(5) Az irattár bejáratánál a tűzveszélyre vonatkozó, valamint tiltó rendelkezéseket 
tartalmazó - nemzeti szabványnak megfelelő - tűzvédelmi jelzőtáblát kell elhelyezni. 
(6) Az irattár helyiségeit tűzveszélyes anyaggal takarítani tilos. 
(7) Az irattár bejáratait, közlekedési útjait eltorlaszolni, tárolásra használni még átmenetileg 
sem szabad. A tárolt iratokat rendezetten kell elhelyezni az irattár területén. 
(8) Az irattárak területén éghető folyadékot és gázt még kis mennyiségben is tilos tárolni. 
(9) Az irattár területét munkaidő végeztével utolsóként elhagyó dolgozó köteles az 
elektromos berendezéseket és a világítást áramtalanítani, illetve kikapcsolni és megszüntetni 
minden olyan körülményt, rendellenességet, amely tűz keletkezéséhez vezethetne. A helyiség 
ajtaját - a használat vagy munkavégzés kivételével - mindig zárva kell tartani. 
(10) Az irattár környezetében 1 db legalább 34A egységtűz oltására alkalmas tűzoltó 
készüléket célszerű készenlétben tartani. 
 

Gázfogadó  tűzvédelmi szabályai 
(1) Szabad- és zárttéri palacktároló helyeken és azok 5 (öt) méteres körzetében dohányozni 
és nyílt lángot használni nem szabad. Ezt a tilalmat jól látható helyen, olvasható felirattal jelezni 
kell. 
(2) A palacktárolót veszélyt jelző táblákkal kell ellátni, amelyek utaljanak a tárolt gázok 
tulajdonságaiból adódó veszélyhelyzetekre. A különböző gázzal töltött palackokat 
anyagnemenként csoportosítva (éghető, sűrített, cseppfolyósított, nem éghető, nem mérgező, 
oxidálódó, mérgező, korrodáló), az üres palackoktól elkülönítve, eldőlés ellen megfelelően 
rögzítve, talpon állítva szabad tárolni. Az egyes csoportok anyag megnevezését táblán kell 
feltüntetni. A palackokat mindenféle hőhatástól védeni kell. 
(3) A palacktárolókat illetéktelen behatolás ellen védeni kell. A tárolók villámvédelméről 
gondoskodni kell. A tároló helyet állandóan zárva kell tartani. A palackok kiadását, tárolását 
csak olyan személy végezheti, aki a palackok kezeléséről és tárolásáról tűzvédelmi vizsgát tett. 
A gázpalack tároló területére előírt szakképesítéssel rendelkező és kioktatott személyek 
léphetnek be. Ha a kezelőszemélyzet nem tartózkodik a helyiségben, a helyiség ajtaját 
állandóan zárva kell tartani 
(4) A tároló épület falsíkjától 20 (húsz) méteres körzetben a területet a száraz gaztól, és a 
közlekedést gátló anyagtól mentesen, tisztán és szabadon kell tartani. 
(5) A tároló területén lévő helyiségekben éghető anyagokat, és éghető folyadékokat (festék, 
olaj stb.) és egyéb anyagokat, berendezéseket ideiglenes jelleggel sem szabad elhelyezni. 
(6) A gázpalack tároló bejáratánál legalább 1 db 55A 233B tűzosztályú porral töltött tűzoltó 
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készüléket kell elhelyezni. 
(7) A tároló helyiségek szellőztetését biztosítani kell. A szellőző nyílásokat eltorlaszolni 
vagy eltömíteni nem szabad, azokat állandóan tisztán kell tartani. 
(8) A palackot (az üres palackot is) csak lezárt szeleppel és szelepvédővel (védősapka, 
védőkengyel stb.) szabad tárolni és szállítani. Ezen túlmenően felcsavart záróanyával kell 
tárolni és szállítani azokat a menetes csatlakozású palackokat, amelyek töltete mérgező, maró, 
tűz- és robbanásveszélyes. Az üres palackokat a tele palackoktól külön kell tárolni és „Üres” 
felirattal kell megjelölni. 
(9) Befagyott szelepű vagy lefagyott palackot csak legfeljebb 40°C hőmérsékletű vízzel 
szabad melegíteni. A palack szelepét és csatlakozószerelvényeit nem szabad zsír-, illetve 
olajtartalmú, vagy könnyen gyulladó anyaggal tömíteni, kezelni. A gázpalack szelepének és 
biztonsági szerelvényének a lefagyását meg kell akadályozni. Lefagyott palackot nyílt lánggal 
melegíteni, emelővel kiemelni nem szabad. 
(10) A palackokat, különös tekintettel az oxigénpalackra nem szabad zsíros, vagy olajos 
kézzel, illetve ezekkel szennyezett ruhában kezelni és zsíros vagy olajos ruhával tisztítani. 
 

Gázkazánház 
(1) A gázkazán helyiségében a dohányzás és a nyílt láng használata tilos. 
(2) Tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedéllyel szabad végezni. 
(3) A helyiségben az üzemeltetéshez nem szükséges éghető anyagok, valamint 
robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékot még átmenetileg, 
ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni. 
(4) A kazánház üzemen kívül helyezésekor pl. fűtési idény befejezésekor stb. a villamos 
berendezéseket és egyéb készülékeket ki kell kapcsolni. A gáz főelzárót el kell zárni. 
(5) Csak engedélyezett típusú, szabványos és megfelelően ellenőrzött, kifogástalan műszaki 
állapotban lévő berendezést szabad használni, a Kazánbiztonsági Szabályzat részét képező 
kezelési és karbantartási utasítás előírásai szerint. A kezelési utasítást a helyiségben ki kell 
függeszteni. 
(6) A gázkazánházban üzemelő tüzelő-fűtő berendezések teljesítményének függvényében 
az alábbi tűzoltó készülék mennyiséget kell készenlétben tartani 

- 233 - 580 kW összes hő-teljesítményhez 2 db 12 kg-os, 
- 580 - 1160 kW összes hő-teljesítményhez 3 db 12-kg-os, 
- 1160 - 5800 kW összes hő-teljesítményhez 4 db 12 kg-os 
- 5800 kW összes hő-teljesítményt meghaladóhoz 1 db 50 kg-os és 4 db 12 kg-os 

porral oltó tűzoltó készüléket kell biztosítani. 
A kazánok működési időszakában a kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről gondoskodni 
kell. A felügyeletet csak szakképzett és előírt tűvédelmi szakvizsgával rendelkező, valamint a 
tűzvédelmi előírásokra kioktatott személy láthatja el. 
Üzemeltetés közben a természetes és mesterséges szellőzést biztosítani kell. 
A tüzelőberendezés helységét ellátó fogyasztói vezetékbe - lehetőleg épületen kívül - főelzáró 
szerelvényt kell beépíteni. Ennek helyét a tüzelőberendezés helyiségének bejárati ajtaján 
felirattal jelölni kell 
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Elektromos kapcsolótér 

(1) A helyiségeket csak üzemeltetési engedéllyel, az abban meghatározott rendeltetésének 
megfelelően, a megelőző tűzvédelmi rendelkezések szerint szabad használni. 
(2) Csak szabványos és hibátlan, a helyiség tűzveszélyességi osztályának megfelelő 
villamos berendezés használható. Javításukat csak illetékes szakember végezheti. 
(3) A kapcsoló helyiség közlekedési utakat mindenkor szabadon és tisztán kell tartani. 
(4) A kapcsolóterekbe csak az oda beosztott kezelő, ellenőrző (javítást végző) személyek 
léphetnek be és tartózkodhatnak. 
(5) A helyiségben lévő főkapcsolókat, szakaszoló kapcsolókat, ill. azok ki- és bekapcsolt 
helyzetét maradandó módon a hovatartozás megjelölésével feliratozni kell. 
(6) A helyiségbe semmiféle gyúlékony, tűzveszélyes anyagot, folyadékot bevinni, ott 
tárolni még ideiglenesen sem szabad. A helyiségeket ilyen anyagoktól állandóan tisztán kell 
tartani. 
(7) Az elektromos kapcsolóterek ajtaját, ha ott személyek nem tartózkodnak, zárva kell 
tartani! 
(8) A helyiség ajtajára kívülről „Idegeneknek belépni tilos!” feliratú táblát kell 
kifüggeszteni. 
(1) A berendezéseket a kiadott kezelési utasításnak megfelelően szabad üzemeltetni. Hibás, 
vagy bizonytalanul üzemelő berendezést feszültség alá helyezni vagy meghibásodott részt 
áthidalni tilos. 
(2) A keletkezhető tűz oltására géptermenként CO2-al oltó tűzoltó készüléket kell 
készenlétben tartani. 
 
 

Szociális helyiségek (mosdó, zuhanyzó, WC, és előterei) 
(1) A műszaki elektromos vagy gázüzemű berendezéseket csak rendeltetésüknek 
megfelelően, a kezelési, használati utasításban foglaltak szerint szabad használni. 
(2) Az elektromos és gázüzemű berendezéseket meghibásodás esetén azonnal javítani kell. 
(3) Elektromos és gázüzemű berendezések javítását csak illetékes szakember végezheti a 
vonatkozó előírások szigorú betartása mellett. 
(4) Használat után a helyiségek áramtalanítását el kell végezni. 
(5) A helyiségekben a közlekedő utakat állandóan szabadon kell hagyni. Azokat 
eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. 
 

Étkező, teakonyha, büfé 
(1) Az étkezőben a székeket, asztalokat úgy kell elhelyezni, hogy a kijáratok és a vészkijárat 
felé a szükséges közlekedési útvonal szélesség szabadon maradjon. 
(2) Csak szabványos és hibátlan, a helyiség tűzveszélyességi osztályának megfelelő 
villamos berendezés használható. Javításukat csak illetékes szakember végezheti. 
(3) A helyiségben elhelyezett készülékeket a gyártó, vagy a forgalmazó által kibocsátott, 
kezelési és karbantartási utasítás szerint kell használni és karbantartani. A kezelési utasítást a 
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helyiségben ki kell függeszteni. 
(4) Ügyelni kell az étkezési zsírok és olajok elfolyására, elcsepegésére. Az elcsepegett, 
szétfolyt zsiradékot azonnal fel kell törölni. Az így keletkezett zsírral, olajjal átitatott hulladékot 
szükség szerint, de minimum a műszak végén, erre a célra kijelölt gyűjtőhelyre el kell szállítani. 
(5) A konyhában tűzveszélyes folyadékot tárolni tilos! (Kivétel a napi felhasználáshoz 
elengedhetetlenül szükséges mennyiségű zsír, olaj). 
(6) Zsírt, olajt a tűzhelyek felett vagy azok közelében edényből edénybe önteni nem szabad. 
(7) A rendszeresített gáz, villamos működtetésű berendezések közelében gyúlékony 
anyagot (zsír, olaj, stb.) elhelyezni tilos. 
(8) A helyiségben esetlegesen használt elszívó berendezést szennyeződésektől rendszeresen 
meg kell tisztítani. 
(9) A munka befejezése után eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek a 
konyhai gépek, berendezések kikapcsolt állapotáról meg kell győződnie, majd a helyiséget 
feszültségmentesítés után szabad elhagyni. 
 

Gépjármű parkoló 
(1) A gépjármű üzemben tartója vagy az általa megbízott személy köteles gondoskodni a 
jármű üzemeltetése során arról, hogy annak rendeltetésszerű használata esetén tűz vagy 
robbanás ne keletkezzen. A járműre vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartásáért az üzemben 
tartó, illetőleg a jármű vezetője a felelős. 
(2) Gépjárműtároló helyiségben, vagy tároló helyen éghető folyadékot, éghető gázt - a 
gépjárműbe épített üzemanyagtartály kivételével - tárolni nem szabad. Ezeken a helyeken tilos 
üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejteni, a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni és 
tűzveszéllyel járó tevékenységet végezni. 
(3) A garázsban a gépkocsit úgy kell elhelyezni, hogy tűz esetén könnyen és gyorsan 
biztonságos helyre lehessen távolítani. A járművek eleje a kijárat felé nézzen. 
(4) A jármű és a fal között olyan távolságot kell biztosítani, hogy az egyik oldalon teljes 
szélességben az ajtók nyithatók legyenek. 
(5) A gépjárműtárolóban olyan gépjárművet elhelyezni nem szabad, amelyből az 
üzemanyag folyik vagy csepeg. 
(6) A műszaki hibás jármű motorjából lecsöpögött éghető folyadékot azonnal fel kell 
takarítani. 
(7) Garázsban csak az arra kijelölt helyen, illetőleg helyiségben történhet az akkumulátor 
töltése. 
(8) A tároló-garázs területén dohányozni és nyílt lángot használni tilos. 
(9) A hibás vagy lemerült akkumulátorból savat, lúgot csatornába vagy bármely más helyre 
kiönteni tilos. 
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VIII. FEJEZET 
MUNKAFOLYAMATOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI 

Rendezvények tűzvédelme1 
(1) Az EFMK-ban tartandó - a használatbavételi engedélyben meghatározott rendeltetéstől 
eltérő - rendezvények (kiállítás, ünnepségek, zenés, táncos rendezvények stb.) tervezése során 
az OTSZ és a zenés, táncos rendezvények biztonságosabbá tételére vonatkozó kormányrendelet 
előírásait maradéktalanul be kell tartani. 
(2) A rendezvényről a létesítményi tűzvédelmi felelősön keresztül a rendezvény előtt 
legalább 40 nappal értesíteni kell a tűzvédelmi szolgáltatót. 
(3) Kiemelt figyelmet kell fordítani az Művelődési Központ területén a menekülési 
útvonalak, biztonsági berendezések (tűzoltó készülékek, áramtalanítási lehetőségek, tűzjelzők, 
tűzcsapok, stb.) ajtók-ajtónyílások megközelíthetőségére, szabadon hagyására. Ezeket 
eltorlaszolni, a hozzáférést megakadályozni még átmenetileg sem szabad. 
(4) A rendezvény területén az építés és bontás során építési elemeket feldolgozni, méretre 
szabni, gyalulni, csiszolni, lakkozni stb., fafeldolgozó és robbanómotoros gépet, hegesztő-
berendezést, robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot használni nem 
szabad. 
(5) A rendezvény építése, üzemeltetése, bontása során keletkezett hulladékok folyamatos 
eltávolításáról a kivitelező, kiállító, bontást végző köteles gondoskodni. 
(6) Építési tevékenységgel járó rendezvényeknél az építési tervek M = 1:100 méretarányban 
a kiviteli tervnek megfelelő részletességgel és mellékletekkel (elrendezési rajz, alkalmazott 
installáció, építési, villamos terv, műszaki és tűzvédelmi leírás, szükség esetén kiürítés 
számítás, statikai terv stb.) készüljenek, és azokat 2 példányban, az építés tervezett megkezdése 
előtt legalább 5 munkanappal le kell adni a tűzvédelmi felelősnek, és a létesítmény, szervezeti 
egység vezetőjének. A rendezvényt az illetékes vezető engedélyezi. 
(7) A rendezvény elektromos ellátási rendszerének (vezetékek, elosztók, kapcsolók, 
fogyasztó berendezések stb.) érintésvédelmi felülvizsgálatát a kivitelező köteles a rendezvény 
megnyitására elvégezni, elvégeztetni, valamint a tűzvédelmi szabványosságról nyilatkozatot 
adni. 
(8) A rendezvények televíziós közvetítése során betartandó tűzvédelmi szabályok: a 
közvetítés vagy felvétel előkészítése, lefolytatása, a visszaszerelés során a tűzvédelmi 
használati szabályok betartásáért, a közreműködő személyek tűzvédelmi oktatásáért és 
megtartásáért a közvetítés, vagy felvétel vezetője teljes felelősséggel tartozik. A kamerák, 
lámpák, kábelek és egyéb eszközök elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy a közlekedési (tűz 
esetén menekülési) útvonalakat eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. Ettől 
eltérni csak akkor szabad, ha állandó és kioktatott műszaki személyzettel a teljes közlekedési 
útszélesség 10 másodpercen belül teljes mértékben szabaddá tehető. 
(9) A rendezvények felelős vezetője az irányítása alá tartozó területen a tűzvédelmi 
használati szabályok maradéktalan betartásáért, az irányítása alá tartozó személyek tűzvédelmi 
oktatásának megtartásáért teljes felelősséggel tartozik. 

                                                
1 A helyiség, helyiségcsoport funkciójától eltérő használat tűzvédelmi szabályai 
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(10) A zenés, táncos rendezvények biztonságosabbá tételére vonatkozó kormányrendelet   
hatálya alá nem tartozó rendezvény felelős vezetője, szervezője a rendezvényre vonatkozó 
tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket köteles írásban meghatározni és azt a 
területileg illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak a rendezvény időpontja előtt legalább 15 
nappal megküldeni. A hatóság felé történő bejelentés és az adatszolgáltatás alá tartozó 
rendezvények: 

- A résztvevők számától függetlenül az oktatási, művelődési és sportlétesítményekben 
tervezett nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvények. pl.: bemutatók, kiállítások, 
vásárok, állásbörzék stb. 

- Az 500 főnél nagyobb befogadóképességű, nem művelődési és sportlétesítményekben, 
helyiségekben tartott alkalomszerű kulturális és sport rendezvények; pl.: táncos összejövetelek, 
koncert, színi-, zenekari-, cirkuszi előadás stb. 
A rendezvény felelős szervezője által a fenti rendezvényekre vonatkozó biztonsági intézkedése 
tartalmazza: 

a) a kiürítési számítást, 
b) a rendezvény helyszínén a résztvevők tervezett elhelyezkedését és létszámát, a 

kiürítési útvonalakat, a kijáratokat, tűzoltási felvonulási utakat és területeket, közművek nyitó 
és záró szerkezetét feltüntető és az oltóvízforrásokat, a menekülésben korlátozott személyek 
tervezett elhelyezését és létszámát tartalmazó méretarányos helyszínrajzot, 

c) a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait, 
d) a tűz esetén szükséges teendőket és 
e) a tűz jelzésének és oltásának módját. 

(11) A zenés, táncos rendezvények biztonságosabbá tételére vonatkozó kormányrendelet 
hatálya alá tartozó rendezvény felelős vezetője, szervezője a rendezvényre köteles engedélyt 
kérni az adott kerületi önkormányzat jegyzőjétől, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül 
igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőtől. Az engedély iránti kérelem benyújtásánál 
tekintettel kell lenni a kérelem elbírálásának ügyintézési határidejére, amely 20 nap. Az 
engedélyt az alábbi rendezvények esetén kell megkérni: 

- Nem a Művelődési Központ által, de a Művelődési Központ létesítményben szervezett 
rendezvény, amelyet tömegtartózkodásra szolgáló építményben (300 fő befogadóképesség 
feletti), építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, 
építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartanak, 

- Nem az Művelődési Központ által, de a Művelődési Központ létesítményi szabadterén 
szervezett rendezvény, amely időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a 
résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja. 
(12) A rendezvény felelős vezetője vagy az általa megbízott a rendezvény nyitása előtt és 
zárása után, illetve időtartama alatt minden nap a kiállítás területét köteles átvizsgálni, és 
megszüntetni minden olyan körülményt, ami tüzet okozhat. 
(13) A rendezvényekre vonatkozó dokumentumokat a rendezvényt követő egy évig kell 
megőrizni a tűzvédelmi irattartóban. 
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Szabadtéri rendezvényekre vonatkozó szabályok 

(1) Szabadtéri rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos menekülés, 
menekítés érdekében menekülési lehetőséget kell biztosítani. 
(2) A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát - a napnyugta utáni időszakban 
is látogatható rendezvény esetén - világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni. A 
jelölések láthatóságát oly módon kell biztosítani, hogy a résztvevők számára a szabadtéri 
rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés 
látható és felismerhető legyen. A jelölések, biztonsági jelek legkisebb mérete 1200 x 600 mm. 
(3) A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény területén a közlekedési 
útvonalak megvilágítását biztosítani kell. A szabadtéri rendezvény területén közterületi 
világítással rendelkező közlekedési és menekülési útvonalakon, külön megvilágítás és a 
megvilágításhoz tartalék energiaforrás kiépítése nem szükséges. 
(4) A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget - a várható 
legnagyobb létszámot alapul véve - biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres 
körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni. Az egymás mellett 
elhelyezkedő szabadtéri rendezvények kiüríthetőségét a rendezvények együttes vizsgálatával 
kell meghatározni, egymásra hatásuk figyelembevételével. 
(5) Menekülésre nem vehető figyelembe 25%-nál meredekebb lejtő, emelkedő és olyan 
terület, amelynek esetében a gyalogos közlekedés lehetősége korlátozott. A szabadtéri 
rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége legalább 2,5 
méter kell, hogy legyen. 
(6) Szabadtéri rendezvények menekülésre figyelembe vett útvonalán nyílt lánggal járó 
megvilágítás nem alkalmazható. 
(7) A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a 
résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó 
számú biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell 
biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervezője felel. Ha a rendezvényen jellemzően 
menekülésben korlátozott személyek jelenléte várható, akkor a rendezvény alatt minden 
megkezdett 100 fő résztvevőre legalább 1 fő biztonsági személyzetet kell biztosítani. 
(8) Ha a szabadtéri rendezvény területén telepítenek legalább 2 méter képátlóval rendelkező 
kivetítőt, azon a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalait, biztonsági 
tájékoztató pontjait be kell mutatni legalább a rendezvény, koncert megkezdése előtt, 
szünetében és a végén. 
(9) A hangosító rendszert és a villamos hálózattól független hangosító eszközöket a 
pánikhelyzet kialakulásának megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk 
irányítására késedelem nélkül alkalmazni kell. 
(10) Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett - a 
rendezvényen résztvevők számára kialakított - terület bármely pontján hallható legyen a 
rendezvény alatt. 
(11) A szabadtéri rendezvény megközelítésére és annak területén a tűzvédelmi hatósággal 
egyeztetett, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas utat kell biztosítani. 
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(12) Szabadtéri rendezvényen 
a) a színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű, 
b) az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A 

teljesítményű, 
c) a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m2 után 

1 db 34A, 183B C teljesítményű  
tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. 

(13) A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb 
eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének módjával biztosítani kell a tűzoltó 
készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét. 
(14) A szabadtéri rendezvény ülőhelyekkel tervezett nézőterén - a padok kivételével - csak a 
padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. 
Az ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a menekülésre tervezett útvonalakat úgy kell kialakítani, 
hogy az útvonalak hossza ne haladja meg 

a) a széksorok között haladva a 15 métert, 
b) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva a 15 métert, 
c) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva a 30 métert és 
d) sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva a 45 métert. 

(15) Az ülőhelyek esetében alkalmazott lépcsők, közlekedők legkisebb szabad szélessége 
1,10 méter, a szektorokat elválasztó lépcsők, közlekedők esetében 2,10 méter. Ha a rendezvény 
asztalokkal és azok körül elhelyezett ülőhelyekkel kerül megrendezésre, akkor azok 
elhelyezésekor a (27) bekezdés d) pontjában foglalt követelményt kell betartani. 
(16) A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági 
intézkedéseket - a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 
kormányrendelet szerinti zenés, táncos rendezvények kivételével - a rendezvény szervezője 
köteles írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal azt 
tájékoztatás céljából az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak eljuttatni. 
(17) A rendezvény szervezőjének gondoskodni kell a rendezvény megkezdése előtt, annak 
folyamán feladatot ellátó személyek dokumentált tűzvédelmi oktatásáról, melyet a rendezvény 
teljes időtartama alatt a helyszínen kell tartani. A tűzvédelmi előírásokat, biztonsági 
intézkedéseket tartalmazó dokumentációt a rendezvény szervezőjének a szabadtéri rendezvényt 
vagy annak megszüntetésének bejelentését követően legalább egy évig meg kell őriznie. 

4  TEENDŐK TŰZ ESETÉN 

Minden személy köteles a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközét rendelkezésre 
bocsátani, szükség esetén járműével segítséget nyújtani. 

Minden személy köteles a tűzoltásban, a műszaki mentésben - ellenszolgáltatás nélkül - 
életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok 
közlésével közreműködni. 
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A tüzet észlelő személy „TŰZ VAN” kiáltással vagy kézi jelzésadón (vészcsengőn SOS 
jelzéssel) jelezze a tüzet abból a célból, hogy dolgozói segítségére lehessenek a tűz oltásában, 
vagy a veszélyeztetett helyről idejében el tudjanak menekülni. 

Aki tüzet, vagy arra utaló jelenséget észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak. 

Tűz esetén az alábbiakat kell közölni a tűzoltósággal a 105-ös vagy a 112-es központi 
segélyhívó telefonszámon: 

• pontos címet,  
• milyen anyag ég, milyen terjedelemben, hányadik szinten, 
• fennáll-e emberi élet veszélye, mi van veszélyeztetve, 
• ki jelezte a tüzet, milyen telefonszámon érhető el, 
• továbbá egyértelmű válaszokat kell adni az eseményt felvevő ügyeletes tűzoltó által 

feltett kérdésekre. 
A tűz oltását mindig az égő anyag tulajdonságainak, a tűz méretének, valamint az oltásra 
rendelkezésre álló eszközök, anyagok figyelembevételével kell megkezdeni.  

• Tűzoltó készülék használata előtt mindig olvassuk el a rajta található kezelési és 
használati útmutatót! 

• Éghető folyadék (pl. sütésre használt olaj) tüze vízzel nem, de letakarással, elfojtással 
jól oltható, 

• A letakarás, elfojtás lehetőleg minél vastagabb, nem műszálas anyaggal történjen. 
• Elektromos berendezések tüzeinek oltását csak megfelelő áramtalanítás után szabad 

megkezdeni. 
Sikertelen oltás esetén a tűz által érintett helyiséget, lakást, illetve a többi lakást elhagyva 
lehetőség szerint gondoskodni kell a nyílászárók (ajtók, ablakok) becsukásáról, a gáz- és 
vízcsapok elzárásáról, illetve az áramtalanításról, hogy a tűz tovább terjedését 
lassítsuk/akadályozzuk. 

A közlekedőfolyosókra bejutó füstöt az itt található ablakok, a kiépített hő- és füstelvezető 
nyitásával lehet elvezetni. 

Füstgázok ellen az orr és a száj elé szorított, átnedvesített textíliával lehet védekezni. 

Ha a menekülés során olyan helyre jutunk, ahol füsttel találkozunk, mindig lehajolva, a talaj 
közelében mozogjunk. 

A tűz eloltása után mindent változatlanul kell hagyni a tűzvizsgálat és a kármegállapítás sikeres 
lefolytatása érdekében. 

Minden tűzesetet, még az eloltott tüzet is jelenteni kell az illetékes tűzoltóság felé! 
 

5 TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓK 

A tűzvédelemmel kapcsolatos ügyiratokat külön erre a célra rendszeresített dossziéban kell 
gyűjteni.  
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A tűzvédelmi hatóság ellenőrzés során a dokumentumok bemutatását kérheti. 

Az iratgyűjtőbe el kell helyezni: 

• a Szabályzatot és mellékleteit, valamint a kiegészítéseit és módosításait, 
• alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó engedélyeket, 
• üzemeltetői ellenőrzést végző személy(ek) meghatalmazásának másolatát, 
• a tűzvédelmi hatóság által megtartott ellenőrzések, bejárások jegyzőkönyveit, 
• az előzőekben említett ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedéseket, 
• tűzvédelmi üzemeltetési naplót, illetve jegyzőkönyveket (munkalapokat) a tűzoltó-

technikai eszközök ellenőrzéséről / karbantartásáról / javításról, 
• A villamos berendezések és a villámvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálatáról 

készült minősítő iratokat valamint a felülvizsgálatok során esetlegesen feltárt 
hiányosságok kijavítását igazoló iratokat. 

A dokumentációkat az igazgatójének személyében bekövetkezett változás esetén 
jegyzőkönyvileg át kell adni, illetve át kell venni az előírások további végrehajtása céljából. 

6 TŰZVÉDELMI OKTATÁS, VIZSGÁZTATÁS, TOVÁBBKÉPZÉS 
A tűzvédelmi oktatás általános szabályai 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többször módosított 
1996. évi XXXI. törvény 19. § (2) bekezdése szerint a jogi személyek kötelesek gondoskodni 
arról, hogy alkalmazottjaik a jogszabályokban meghatározott előírások szerint végezzék a 
tevékenységüket vagy a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a tűzvédelmi 
szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák. 

Az az alkalmazott, aki a munkaköréhez szükséges tűzvédelmi ismerettel nem rendelkezik, - 
annak megszerzéséig - az adott tevékenységgel nem foglalkoztatható. 

Valamennyi alkalmazott köteles elsajátítani a munkatevékenységi köréhez szükséges 
tűzvédelmi ismereteket, a tűz esetén végzendő feladatokat a munkába állás előtt, majd 
rendszeres oktatás keretén belül bővíteni ismereteit. 

Az oktatás elvégzéséhez szükséges feltételeket (dolgozó megjelenését, oktatási anyag stb.) a 
munkáltatói jogkör gyakorlója köteles biztosítani, a tűzvédelmi szolgáltató útján. 

A tűzvédelmi oktatásnak az alábbi témaköröket kell átfognia: 
- a tűzvédelmi szabályzatban és a tűzriadó tervben foglaltat; 
- a munkahelyi és a munkafolyamatok tűzveszélyességét; 
- a megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre és használati előírásokat; 
- a tűzjelzés módját; 
- a tűz esetén követendő magatartás szabályait; 
- a riasztási, továbbképzési és oktatási feladatokat; 
- a munka befejezésekor szükséges tűzvédelmi teendők ismertetését (áramtalanítás, 
tűzre utaló körülmények pld. égő cigaretta eloltása, stb.) 
- az elektromos berendezések biztonságos használatának ismertetését; 
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- a dohányzási előírásokat; 
- az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység előírásainak ismertetését; 
- az anyagtárolás, raktározás, tárgyak elhelyezése, öltözők használatát; 
- a tűzoltó készülékek és eszközök kezelését és használatát, valamint 
- a tűzvédelmi szabályok, előírások megszegésének következményeit. 

Az oktatáson, illetve továbbképzésen elhangzottak betartását az oktatáson részt vett személy 
aláírásával ismeri el. A nyilatkozatot a tűzvédelmi iratok között kell őrizni és felhívásra a 
tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzés vagy a felügyeleti ellenőrzések alkalmával kell 
bemutatni.  
 
Új alkalmazott oktatása 

Minden alkalmazottat a munkába állás előtt általános és a munkakörnyezet speciális elemeit 
tartalmazó elméleti, továbbá gyakorlati tűzmegelőzési oktatásban kell részesíteni. 

Az általános és speciális elméleti, gyakorlati oktatást a munka jellegének, és veszélyességének 
megfelelően úgy kell meghatározni, hogy az alkalmazott a tűzvédelmi ismereteket és készséget 
megszerezze 

A munkahelyre vonatkozó általános oktatás megtartása az új belépőkről szolgáltatott adatok, 
információk alapján elsősorban a tűzvédelmi szolgáltató feladata. 

Az oktatás során az alkalmazottat a következőkre kell kioktatni: 
• tűzjelzésre, a riasztásra, oltási feladatokra, a Tűzriadó Tervben elrendeltekre, 
• a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések használatára, működésére, 

kezelésére, 
• a TSZ-nek a munkahelyre vonatkozó konkrét használati előírásaira, 
• a kijáratok, vészkijáratok helyére, a menekülési utak és a helyiségek, épületek 

elhagyásának, kiürítésének módjára, emberek, anyageszköz mentésre, 
• a munkahelyen tárolt éghető folyadékok, gázpalackok tárolásának helyére, módjára. 
• a dohányzás szabályainak, vagy tilalmának betartására, 
• a tűzvédelmi szabályok megszegésének jogkövetkezményeire. 

A munkába álló dolgozó általános elméleti és gyakorlati oktatásának megtörténtét 
nyomtatványon kell dokumentálni. 

 
Soron kívüli (rendkívüli) oktatás 

Soron kívüli oktatásban kell részesíteni azt az alkalmazottat: 
- aki hat hónapnál hosszabb távollét után ismét munkába lép, 
- aki tűzvédelmi ismeretek hiányában a munkavégzés alól felmentésre került, 
- akinek a munkahelyén tűzvédelmi szempontból jelentős technológiai változás 
történt, 
- ahol azt a tűzvédelmi hatóság, a felügyeleti szerv elrendeli, 
- amennyiben a rendezvényszervezői tevékenység megköveteli. 
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Ismétlődő tűzvédelmi oktatás 
 

Az alkalmazottat évenként ismétlődő, munkakörének megfelelő tűzvédelmi oktatásban kell 
részesíteni, amelynek célja a már elsajátított ismeretek felelevenítése és a változások, új 
felszerelések megismertetése. 

Az oktatás végrehajtása a tűzvédelmi szolgáltató, míg annak megszervezése a létesítményi 
tűzvédelmi megbízott feladata. Az oktatásokat a 2. számú függelék szerint kell dokumentálni. 

 
Tűzvédelmi szakvizsga 

Meghatározott foglalkozási ágakban, illetőleg munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával 
rendelkező személy foglalkoztatható. 

Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a vezetőnek is, aki a meghatározott tevékenységet 
végzők munkáját közvetlenül irányítja. 

A sikeres szakvizsgáról az oktatásszervező a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási 
ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a 
tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló rendeletben meghatározott bizonyítványt 
állít ki, ami a szakvizsga napjától számított 5 (öt) évig érvényes. 

A szervezeti egységeknél jelentkező tűzvédelmi szakvizsga igény felméréséről a tűzvédelmi 
felelős gondoskodik. Az oktatásszervező felkéréséről és az oktatás, egyúttal a vizsga 
végrehajtásról az ügyvezető intézkedik. 

 

7 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Az EFMK-ra vonatkozó részletes tűzvédelmi szabályozást jelen Szabályzat tartalmazza. 

A Szabályzatot célszerű évenként felülvizsgálni, szükség szerinti átdolgozásáról gondoskodni 
kell. 

A módosítás elkészítése, kiadása a jelen Szabályzattal azonos módon kell, hogy történjen. 

A Szabályzat végrehajtása beosztásra való tekintet nélkül minden munkavállalóra, stb. nézve 
kötelező. A végrehajtás rendszeres ellenőrzését, az ezzel kapcsolatos jogok és feladatok 
végrehajtását az Igazgató gyakorolja. 

8 KAPCSOLÓDÓ RENDELETEK (KÜLSŐ ÉS/VAGY BELSŐ)  

Azonosító és Cím Kapcsolat leírása 
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni 
védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról 

Tűzvédelmi Szabályzat készítésére vonatkozó 
jogszabályi kötelezés. 
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30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi 
szabályzat készítéséről 

Tűzvédelmi Szabályzat minimális tartalmi 
követelményeinek meghatározása. 

54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról 

Szakmai előírások. 

259/2011. (XII.7.) Korm rendelet a 
tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó 
szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a 
tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- 
és balesetbiztosításáról 

 

Tűzvédelmi hatáskörök, tűzvédelmi bírsággal 
kapcsolatos szabályok meghatározása. 

 

9 MELLÉKLETEK 
1. számú: Tűzvédelmi jelzések, jelölések 
2. számú: Tűzvédelmi oktatási napló 
3. számú: Tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök 
4. számú: Tűzvédelmi üzemeltetési napló 
5. számú: Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeinek meghatározása 
6. számú: Tűzriadó terv 
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Jelzések jelölések: 
 

 A tűzoltó készülékek esetében a tűzoltó készülék mellett fel kell tüntetni annak alkalmazására vonatkozó 
jelzést, amelyek az egyes tűzoltó készülék fajták tekintetében az alábbiak: 
 

        
 

        
 

        
 
 

A tűzoltó készülékeket, felszereléseket, a tűzjelző és oltóberendezéseket a hatályos 
jogszabályban, szabványokban foglalt biztonsági jellel kell utánvilágító vagy világító biztonsági jellel 

megjelölni: 
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A biztonsági jelek elhelyezésének változatai: 

 

 
 

 
 

A biztonsági jelek ajánlott méreteit és a hozzájuk tartozó felismerési távolságokat az alábbi 
táblázat tartalmazza: 

 
Geometriai alakzat Méret (mm) A jel kisebbik oldal 

mérete (mm) 
Felismerési távolság (m) 

 

100x100 100 4,5 
150x150 150 6,7 
200x200 200 8,9 
300x300 300 13,4 
400x400 400 17,9 
600x600 600 26,8 

 

100x200 100 4,5 

150x200 150 6,7 

150x300 150 6,7 

200x400 200 8,9 

 

240x85 85 3,8 
300x100 100 4,5 
450x150 150 6,7 
600x300 300 13,4 
1200x600 600 26,8 
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Biztonsági jelek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Alak Jelentés A jel színe Szín 

    Tűzvédelmi 
eszköz 

Fehér 

    Tiltás 
 

Fekete 
 

    Figyelmeztetés 
Fekete 

    Rendelkező 
jelek Fehér 

    
Menekülési útirány, 

elsősegély, 
veszélyhelyzeti 

eszköz, felszerelés 
Fehér 

    Információs 
jelek 

Fehér 
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Tűzoltó készülék elhelyezés, jelölés 
 
 

 
 
 
 

Utánvilágító vagy világító 
piktogramm 

Mérete a felismerési távolság 
függvénye. 

Magassága 2-2,5 méter 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
                       
 
                      Használati útmutatás 
            A készülék mellett kell elhelyezni 
                              (nem kötelező) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          Tűzoltó készülék 

                                                                                                                      Falra rögzítve     
                                                                                                                     Talpmagassága 
                                                                                                                   max. 1,35 méter 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Padlóvonal 

 

Tű
zo

ltó
ké

sz
ül

ék
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Alkalmazandó jelölések, piktogramok 
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TŰZVÉDELMI OKTATÁSI BIZONYLAT MINTÁK 
 
Új alkalmazott/új munkahelyi körülmények miatti tűzvédelmi oktatás 
szervezeti egység megnevezése:  

Szervezeti egység címe:  

Az új alkalmazott neve:  

Az oktatás időpontja:  

Az oktatás időtartama:  

Az oktatást végezte:  

 
Alulírott nyilatkozom és elismerem, hogy a mai napon a munkakörömmel kapcsolatos tűzvédelmi ismeretekből 
oktatást kaptam az alábbi témakörökben: 

- a munkáltató tűzvédelmi szabályzatának és mellékleteinek (függelékeinek) előírásaiból és a tűzvédelmi 
oktatási tematika tartalmából, 

- a munkahelyemen keletkezhető tüzek forrásairól, 
- a tűz jelzésének módjáról, a tűzjelzés legfontosabb tartalmi elemeiről, 
- tűzeset során tanúsítandó magatartásról, teendőkről, 
- tűzoltó készülékek és eszközök használatáról, 
- a mindennapi munkavégzésem tűzvédelmi használati szabályairól, munka befejeztével végrehajtandó 

feladataimról, 
- valamint a tűzvédelmi szabályok megsértésének következményeiről. 

 
Fentieket a munkavégzésem során betartom, magamra nézve kötelezőnek elismerem, továbbá a jövőben az 
ismétlődő oktatásokon részt veszek. 
 
 
 ........................ , 20 ..................................  

………………………………………. 
                                                                                               alkalmazott 

 
Az alkalmazottat a fentiek szerinti, illetve a tűzvédelmi tematika szerinti tűzvédelmi oktatásban 
részesítettem. 
 

……………………………………. 
                                                                                                    oktató 
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Nyilvántartás ismétlődő tűzvédelmi oktatásról: 
 

 szervezeti egység:  

Szervezeti egység címe:  

Az oktatás helye:  

Az oktatás időpontja:  
Az oktatás időtartama:  

Az oktatást végezte:  
 
Az oktatás kiterjedt: 
- A munkáltató tűzvédelmi szabályzatának és mellékleteinek (függelékeinek) előírásaira, 
- a tevékenység tűzveszélyeire, 
- a tűz jelzésének módjára, a tűzjelzés legfontosabb tartalmi elemeire, 
- tűzeset során tanúsítandó magatartásra, teendőkre, 
- tűzoltó készülékek és eszközök használatára, 
- a munkavégzés tűzvédelmi használati szabályaira, munka befejeztével végrehajtandó feladatokra, 
valamint 
- a tűzvédelmi szabályok megsértésének következményeire. 
 
Az oktatáson résztvevők az oktatás tartalmát megértették, amelyet az alábbiak szerint aláírásukkal 
igazolnak: 
Munkahely: 
Sorszám Alkalmazott neve munkaköre aláírása 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
kelt: ………………………., 20……………………………. 

……………………………….. 
                                                                                                              oktató 
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TŰZVÉDELEMI SZAKVIZSGÁHOZ KÖTÖTT FOGLALKOZÁSI ÁGAK ÉS 
MUNKAKÖRÖK 

 
A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával 
összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM 
rendelet 1. számú mellékelte szerint: 

A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök 
1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők. 
2. A robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg 
tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari 
vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők. 
3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők. 
4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők. 
5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők. 
6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők. 
7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők. 
8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők. 
9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők. 
10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe 
helyező mérnökök. 
11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe 
helyező mérnökök. 
12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők. 
13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők. 
14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők. 
15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők. 
16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők. 
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Nyilvántartás a tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörökben dolgozókról 
 

Szervezeti egység:  

Sorszám Alkalmazott neve 
Munkaköre, szakvizsga rendelet szerinti 

foglalkozási ág száma 
Szakvizsga oklevél száma 
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Tűzvédelmi jellegű felülvizsgálatok az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint 
Tűzvédelmi Szabályzat 4. számú függeléke 

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ 
 

Az érintett köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról az alábbi táblázatban meghatározott módon és 
gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni. 
 

érintett műszaki megoldás 
üzemeltetői ellenőrzés időszakos felülvizsgálat karbantartás 

ciklusidő dokumentálás 
szükségessége és módja 

ciklusidő dokumentálás 
szükségessége és módja 

ciklusidő dokumentálás 
szükségessége és módja 

tűzoltó készülék 3 hónap 
(+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló nincs követelmény 

12 hónap (+ 1 hónap), 
5 év (+ 2 hónap), 10 év (+ 2 

hónap) 
tűzvédelmi üzemeltetési napló 

fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás 
kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz 

oltóvízvezeték 

6 hónap 
(+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló 12 hónap (+ 1 hét) Tűzvédelmi üzemeltetési 

napló Az időszakos felülvizsgálattal 
egyidejűleg 

tűzvédelmi üzemeltetési napló 

beépített tűzjelző berendezés 
1 nap, 

1 hónap, 
3 hónap (+ 1 hét) 

tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 hét), 
12 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal 

egyidejűleg tűzvédelmi üzemeltetési napló 

beépített tűzoltó berendezés 1 hét, 
1 hónap tűzvédelmi üzemeltetési napló 12 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal 

egyidejűleg 
tűzvédelmi üzemeltetési napló 

tűz- és hibaátjelző berendezés 1 nap tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal 
egyidejűleg 

tűzvédelmi üzemeltetési napló 

tűzoltósági kulcsszéf 1 nap tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal 
egyidejűleg 

tűzvédelmi üzemeltetési napló 

tűzoltósági rádióerősítő nincs követelmény tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal 
egyidejűleg 

tűzvédelmi üzemeltetési napló 

evakuációs hangrendszer 1 nap tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal 
egyidejűleg 

tűzvédelmi üzemeltetési napló 

biztonsági világítás 1 hónap tűzvédelmi üzemeltetési napló 
12 hónap (+ 1 hét) 

tűzvédelmi üzemeltetési napló 
Az időszakos felülvizsgálattal 

egyidejűleg tűzvédelmi üzemeltetési napló 

tűzoltó felvonó 3 hónap 
(+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló 12 hónap (+ 1 hét) Tűzvédelmi üzemeltetési 

napló 
Az időszakos felülvizsgálattal 

egyidejűleg 
tűzvédelmi üzemeltetési napló 

pánikzár, vészkijárati zár, vészkijárat biztosító 
rendszer 

Minden rendezvény 
előtt , de legalább 3 

hónap (+ 1 hét) 
tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal 

egyidejűleg 
tűzvédelmi üzemeltetési napló 

tűzgátló 
lezárások 

tűzgátló nyílászárók 1 hónap tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal 
egyidejűleg 

tűzvédelmi üzemeltetési napló 

tűzgátló záróelemek nincs követelmény 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal 
egyidejűleg 

tűzvédelmi üzemeltetési napló 
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hő és füst elleni 
védelem 

megoldásai 

füstelvezető, légpótló 
szerkezet füstelszívó, 

légpótló ventilátor 
füstmentesítő ventilátor 
füstcsappantyú, zsalu 

füstgátló nyílászáró mobil 
füstkötény 

3 hónap 
(+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal 

egyidejűleg tűzvédelmi üzemeltetési napló 

biztonsági tápforrásnak minősülő dízelaggregátor 1 hónap 
(+ 3 nap) tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal 

egyidejűleg tűzvédelmi üzemeltetési napló 

biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, 
szünetmentes tápegység 

1 hónap 
(+ 3 nap) tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal 

egyidejűleg 
tűzvédelmi üzemeltetési napló 

 
A beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés és az ezekhez szorosan illeszkedő berendezések saját üzemeltetési naplóval rendelkeznek. 
Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az 
aláírás dátumának feltüntetésével igazolja. 
Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról és a hibák kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására 
jutása után azonnal, egyéb esetben legfeljebb 10 munkanapon belül gondoskodni, ha 

-  az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tűzeset, tűzriadó gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy 
-  az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő működésre. 

Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során 
- vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét, 
- szemrevételezéssel, és ha jogszabály előírja, gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett műszaki megoldás működőképességét, 
- az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban dokumentálja és 
- a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal 

írásban jelzi. 
Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás 

- kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről, 
- sértetlen állapotáról, 
- észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről, 
- működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről, 
- működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki megoldás állapotáról és 
- működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környezeti körülmények jelenlétéről való szemrevételezéses meggyőződést.



* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai” címszó alatt kell rögzíteni 

 

 

TŰZOLTO KÉSZÜLÉK ÜZEMELTETESI NAPLÓ, NYILVÁNTARTÁS 
 ................................ ÉV 

Az ellenőrző vizsgálatokat végző(k) neve: …………………………………………………………………………….... 
A karbantartó személy(ek) neve: ………………………………………………………………………………………… 

A tűzoltó készülék 
Az üzemeltetői ellenőrzés dátuma (hónap, nap) A karbantartás dátuma 

(hónap, nap) és fokozata 
(alap, közép, teljeskörű) 

*Megjegyzés 
Sor 

száma 
Készenléti 

helye 
Típusa 

Gyári 
száma 

Gyártási 
éve 

I. negyedév II.  
negyed év 

III. 
negyedév 

IV. 
negyedév 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

Vizsgálatot végző/karbantartó aláírása: 
      



* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai” címszó alatt kell rögzíteni 

 

 

A tűzoltó készülék típusa 
Alap-karbantartás (tűrési 

idő: 1 hónap) 
Közép-karbantartás (tűrési 

idő: 2 hónap) 
Teljes körű karbantartás 

(tűrési idő: 2 hónap) 
A tűzoltó készülék élettartama 

Porral oltó, vizes oltóanyag bázisú habbal és 
vízzel oltó 

1 év 5 és 15 év 10 év 20 év 

Törőszeges porral oltó 1 év 15 év 10 év 20 év 
Gázzal oltó 1 év - 10 év 20 év 

Valamennyi szén-dioxiddal oltó 1 év - 10 év 
A vonatkozó műszaki követelmény 

szerint 
A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék 

- az előírt készenléti helyen van-e, 
- rögzítése biztonságos-e, 
- látható-e, 
- magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e, 
- használata nem ütközik-e akadályba, 
- valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e, 
- hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e, 
- fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e, 
- karbantartása esedékes-e, 
- készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és 
- állapota kifogástalan, üzemszerű-e. 

 
Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak megszüntetéséről. 
A készenlétben tartó gondoskodik a készenlétben tartott tűzoltó készülékeknek a táblázatban meghatározott időközönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült, 
kiürített tűzoltó készülékek újratöltéséről. 
A ciklusidők számítása alapkarbantartás esetében a legutolsó karbantartástól, első alapkarbantartás esetén a gyártási vagy végellenőrzési időponttól, közép- és teljes körű 
karbantartás esetében a tűzoltó készüléken feltüntetett gyártási időponttól történik. Ha gyártási időpontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31., ha a gyártás éve 
és negyedéve van jelölve, az adott negyedév első hónapjának utolsó napja a gyártási időpont.



* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai” címszó alatt kell rögzíteni 

 

 

TŰZOLTÓ VÍZFORRÁS, NYOMÁSFOKOZÓ SZIVATTYÚ, SZÁRAZ OLTÓVIZRENDSZER 
ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ, NYILVÁNTARTÁS 

…………..ÉV 
Az ellenőrző vizsgálatokat végző(k) neve: ……………………………………………………………………………………………. 
A felülvizsgáló/karbantartó személy(ek) neve és szakvizsga-bizonyítványának száma: ……………………………………………………………… 

A tűzoltó vízforrás A tömlő A vizsgálat dátuma (hónap, nap) 
Az éves felülvizsgálat és karbantartás 

Sor 
száma 

Készenléti helye Típusa Mérete 
Nyomás-
próba éve 

I. félév II. félév *Megállapításai 
Dátuma 
(hónap, 

nap) 
*Megállapításai 

1. 
         

2. 
         

3.          

4. 
         

5. 
         

6. 
         

7. 
         

Vizsgálatot végző/karbantartó aláírása: 
     



 

 

A tűzoltóvízforrások felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végző személy minden esetben megvizsgálja: 
 

- a tűzoltó-vízforrások jelzőtábláinak meglétét, adatainak helyességét és épségét, 
- az előírt feliratok, jelzések meglétét, olvashatóságát, 
- a (szabadtéri) tűzoltóvízforrásoknak az év minden szakában tűzoltógépjárművel történő megközelíthetőségét, a szerelvények hozzáférhetőségét, a szerelvények és a 

tartozékok rendeltetésszerű használhatóságát, 
- a korrózió elleni védelem épségét, 

 
elvégzi: 
 

- a vízhálózatról működő tűzoltóvízforrások esetében a hálózat átöblítését a mechanikai szennyeződésektől mentes víz megjelenéséig és 
- a korrózióvédelem sérülése esetén az üzemben tartásért felelős szervezet írásbeli értesítését. 

A szerelvényszekrények és szerelvényei, tartozékai legalább félévenkénti felülvizsgálatáról és évenként teljes körű felülvizsgálatáról az üzemben tartásért felelős szervezet 
gondoskodik. 
A felülvizsgálat gyakoriságának megállapítása a kérdéses szekrény környezeti körülményei, a tűzveszély és kockázat figyelembevételével történik. A legalább félévenkénti 
felülvizsgálat az általános feladatokon túl kiterjed arra, hogy 

- a szerelvényszekrény kielégíti-e a vonatkozó műszaki követelmény előírásait, 
- a szerelvényszekrény elhelyezkedése jól láthatóan jelölt-e, 
- a fali felfüggesztés esetén a felfüggesztő szilárd és a célnak megfelelő-e, 
- a szerelvényszekrény sérülésmentes, ajtaja szabadon nyitható-e, 
- az előírt szerelvények, tartozékok megtalálhatók-e, 
- a szerelvények, tartozékok rögzítettek-e és 
- van-e megfigyelhető hiányosság, korrózió okozta vagy egyéb károsodás akár a szerelvényszekrényen, akár a benne lévő szerelvényeken, tartozékokon. 

A felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi a tárolt szerelvények, tartozékok és a szerelvényszekrény sérülésmentességét, a tartozékként elhelyezett vízzáró lapos tömlőket 
áthajtogatja, az áthajtogatás során szemrevételezéssel ellenőrzi a tömlő állapotát és a korrodált vagy sérült szerelvényről, tartozékról írásban értesíti az üzemben tartásért felelős 
szervezetet. 
  



* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai” címszó alatt kell rögzíteni 

 

 

BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁS ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ, NYILVANTARTAS 
……………. ÉV 

Az ellenőrző vizsgálatokat végző(k) neve: ............................................................................................................................................................................  
A felülvizsgáló/karbantartó személy(ek) neve: ......................................................................................................................................................................  

A biztonsági világítás Az üzemeltetői ellenőrzés napja 
Felülvizsgálat dátuma 

(hónap, nap) 
*Megjegyzés Sor 

száma Helye jan. feb. már. ápr. máj. jún. júl. aug. szep. okt. nov. dec. 

1. 
               

2. 
               

3.                

4.                

5.                

6. 
               

7.                

8. 
               

9.                

10.                

Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása: 

              



 

 

Havonta a következő vizsgálatokat kell elvégezni az üzemeltetőnek: 
 

- A központi tápforrás kijelzőit - a helyes működés szempontjából - szemrevételezéssel ellenőrizni kell. 
- Minden lámpatestet és minden belülről megvilágított kijáratjelzőt tartalékvilágítási üzemmódba kell kapcsolni a normálvilágítás tápellátásának szimulált 

meghibásodásával, annyi időre, amennyi elegendő ahhoz, hogy meg lehessen győződni arról, hogy minden lámpa világít. 
- A szimulált meghibásodás időtartama legyen elegendő a követelmények ellenőrzéséhez, de ugyanakkor a lehető legkisebbre csökkentse a rendszer elemeinek, pl. a 

lámpáknak a károsodását. 
- A vizsgálat időtartama alatt ellenőrizni kell a lámpatestek és jelzések meglétét, tiszta állapotát és helyes működését. 

 
A vizsgálati idő végén helyre kell állítani az üzemi világítás tápellátását, és ellenőrizni kell valamennyi jelzőlámpát vagy jelzőeszközt abból a célból, hogy meggyőződjünk: 
jelzik az üzemi tápellátás visszatértét. 
  



 

 

TŰZOLTÓSÁGIKULCSSZEF UZEMELTETESINAPLÓ, NYILVANTARTAS 
…………….EV 

Az ellenőrző vizsgálatokat végző(k) neve: …………………………………………………………………………………………… 
A felülvizsgáló/karbantartó személy(ek) neve: ………………………………………………………………………………………. 

A biztonsági világítás Az üzemeltetői ellenőrzés napja Felülvizsgálat 
dátuma (hónap, 

nap) 
*Megjegyzés Sor 

száma Helye jan. feb. már. ápr. máj. jún. júl. aug. szep. okt. nov. dec. 

1. 
               

2. 
               

3. 
               

4. 
               

Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása: 

              

* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai” címszó alatt kell rögzíteni 
Az üzemeltetői ellenőrzés terjedjen ki a kulcsszéf feliratozásának, megjelölésének épségére, a beépített tűzjelző berendezés jelzésére működésbe lépő fényjelző(k) 
működőképességére, amennyiben az létesítve lett. Egyebekben a beépített tűzjelző berendezés felülvizsgálatai során szükséges vizsgálaton essen át. 
  



 

 

TŰZOLTÓSÁGI RÁDIÓERÖSITÖ ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ, NYILVÁNTARTÁS 
……………ÉV 

Az ellenőrző vizsgálatokat végző(k) neve: ......................................................................................................................................................................................  
 
A felülvizsgáló/karbantartó személy(ek) neve: ................................................................................................................................................................................  
 

A rádióerősítő 
Felülvizsgálat dátuma 

(hónap, nap) 
 

I. félév        II. félév 

 

Sor 
száma 

Helye 

*Megjegyzés 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása: 

   

* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai” címszó alatt kell rögzíteni 



* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai” címszó alatt kell rögzíteni 

 

 

PÁNIKZÁR, VÉSZKIJÁRAT ZÁR, VÉSZKIJÁRAT BIZTOSÍTÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ, NYILVÁNTARTÁS 
…………………..ÉV 

Az ellenőrző vizsgálatokat végző(k) neve: …………………………………………………………………………………… 
A felülvizsgáló/karbantartó személy(ek) neve: ………………………………………………………………………………. 

A pánikzár, vészkijárati zár, vészkijárat biztosító rendszer Az üzemeltetői ellenőrzés dátuma (hónap, nap) *Megjegyzés 

Felülvizsgálat 
dátuma 

(hó, nap) *Megállapításai 
Sor 

száma 
Helye Típusa I. 

negyedév 
II. 

negyedév 
III. 

negyedév 
IV. 

negyedév 
I. félév II. félév 

1. 
          

2.           

3.           

4.           

5.           

6. 
          

7.           

8. 
          

9.           

Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása: 
        



 

 

Negyedévente szemrevételezéssel ellenőrizni kell, hogy: 
 

- vésznyitó illetve jelölése látható-e; 
- megközelítése nincs-e akadályozva; 
- nincs-e szemmel látható, a működtetést akadályozó sérülése; 
- a vésznyitó alkalmazásakor a kijárat (útvonal) szabaddá válik-e. 

Az üzemeltetői ellenőrzés során vizsgálni kell, hogy az esedékes ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás illetve szükséges javítás megtörtént-e. A rendellenes működés, működő 
képtelenség esetén rendkívüli felülvizsgálatról és a hibák kijavításáról kell gondoskodni.



 

 

RENDEZVÉNY ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK 
 

A pánikzár, vészkijárati zár, vészkijárat biztosító rendszer 
A vizsgálat dátuma (hónap, nap) *Megállapításai Sor 

száma Helye Típusa 

1. 
           

2. 
           

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

 
* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai” címszó alatt kell rögzíteni



 

 

TŰZGÁTLÓ LEZÁRÁSOK ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ, NYILVÁNTARTÁS 
……………..ÉV 

Az ellenőrző vizsgálatokat végző(k) neve: …………………………………………………………………………………………. 
A felülvizsgáló/karbantartó személy(ek) neve: ……………………………………………………………………………………... 

A tűzgátló nyílászáró Az üzemeltetői ellenőrzés napja 

Megjegyzés 

Felülvizsgálat 
dátuma 
(hó,nap) 

*Megjegyzés 
Sor 

száma 
Helye 

Típusa 
(Ablak, 

ajtó) 
jan. febr. már. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 

I.  
félév 

II. 
félév 

1.                   

2. 
                  

3.                   

4.                   

5.                   

6. 
                  

7.                   

Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása: 
                

A tűzgátló ajtók működőképessége során havonta ellenőrizni kell, hogy: 
- önműködő csukódást biztosító szerkezet működőképes-e, megfelelően működik-e; 
- az ajtó szárnyakon, tokon nincs-e olyan elváltozás, sérülés amely a szerkezet működőképességét akadályozza; 
- feliratozása sértetlen és olvasható-e. 

Az ajtó működőképtelenségét okozó hiba (záródási problémák, sérült tok illetve szárny, folytonossági hiány stb.) esetén rendkívüli karbantartásról kell gondoskodni. 



 

 

A tűzgátló záró elem 
Felülvizsgálat 

dátuma 
(hó,nap) *Megjegyzés 

Sor 
száma 

Helye Típusa 
I. 

félév 
II. 

félév 

1. 
     

2. 
     

3.      

4.      

5.      

6. 
     

7.      

8. 
     

9.      

10. 
     

11.      

12.      

13.      

Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása: 
   

Tűzgátló záróelemek (pl. tg csappantyúk) 



 

 

HŐ ÉS FÜST ELLENI VÉDELEM MEGOLDÁSAI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ, NYILVÁNTARTÁS 
 ………… ÉV 

Az ellenőrző vizsgálatokat végző(k) neve: …………………………………………………………………………………………….. 
A felülvizsgáló/karbantartó személy(ek) neve: ………………………………………………………………………………………… 

Füstelvezető, légpótló szerkezet; füstelszívó, légpótló ventilátor; 
füstmentesítő ventilátor; füstcsappantyú, zsalu; füstgátló nyílászáró; 

mobil füstkötény 
A üzemeltetői ellenőrzés dátuma (hónap, nap) 

Felülvizsgálat dátuma 
(hó, nap) 

*Megállapításai 
Sor 

száma 
Helye Típusa I. 

negyedév 
II. 

negyedév 
III. 

negyedév 
IV. 

negyedév 
I. félév II. félév 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása:        

* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai” címszó alatt kell rögzíteni 
Az ellenőrzés folyamata: 

- a füstelvezető, légutánpótló szerkezet, elszívó, befúvó ventillátor, füstmentes lépcsőház ajtó és önműködő csukó-szerkezete sértetlen-e; 
- a füstelvezetőt illetve füstmentesítőt működtető eszköz jelölése felismerhető, hozzáférhető; 
- energiaellátása (amennyiben szükséges) biztosított-e. 

Az üzemeltetői ellenőrzés során vizsgálni kell, hogy az esedékes ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás illetve szükséges javítás megtörtént-e. 
A hő és füstelleni védelem működőképtelenségét okozó hiba (nyitási illetve indítási hiányosság, vezérlési hiányosság, magas vagy alacsony túlnyomás szintje stb.) esetén 
rendkívüli karbantartásról kell gondoskodni.



 

 

BIZTONSÁGI TÁPFORRÁSNAK MINŐSÜLŐ DIZELAGGREGÁTOR ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ, NYILVÁNTARTÁS 
………… ÉV 

Az ellenőrző vizsgálatokat végző(k) neve: ……………………………………………………………………………………………… 
A felülvizsgáló/karbantartó személy(ek) neve: …………………………………………………………………………………………. 

A dízelaggregátor Az üzemeltetői ellenőrzés napja 
*Megjegyzés 

Felülvizsgálat 
dátuma (hó,nap) 

*Megjegyzés 
Helye Típusa jan. feb. már. ápr. máj. jún. I. félév 

           

Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása: 
         

Helye Típusa jul. aug. szept. okt. nov. dec. 
 

II. félév 
 

           

Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása: 
         

* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai” címszó alatt kell rögzíteni 



 

 

BIZTONSÁGI TÁPFORRÁSNAK MINŐSÜLŐ AKKUMULÁTOR, SZÜNETMENTES TÁPEGYSÉG 
ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ, NYILVÁNTARTÁS 

……………… ÉV 
Az ellenőrző vizsgálatokat végző(k) neve: ……………………………………………………………………………………….. 
A felülvizsgáló/karbantartó személy(ek) neve: …………………………………………………………………………………… 

Az akkumulátor Az üzemeltetői ellenőrzés napja 
Megjegyzés 

Felülvizsgálat dátuma 
(hó,nap) 

Megjegyzés 
Helye Típusa jan. feb. már. ápr. máj. jún. I. félév 

 
          

           

           

Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása:          

 
júl. aug. szept. okt. nov. dec. 

 
II. félév 

 

 
         

          

          

Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása:          

Működésképtelenség megállapításai: 

tudomásul vétel dátuma:                                                                                                                                                                                                                 aláírás (üzemeltető) 
A működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülmény (szerkezet, hiba, időpont):                                                                       (ellenőr, felülvizsgáló)
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Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeinek meghatározása 
Sorszám: 

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

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

 20 ...................   ................... hó  ........   ........nap  ...........óráig. 

A tevékenység megnevezése, pontos leírása: …………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

A munkát végzők neve(i): ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma: ………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

A munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó készüléket kell biztosítani: 

□ Porral oltó  ....................................................  

□ CO2 oltó  ......................................................  

□ Habbal oltó  ..................................................  

□ Gázzal oltó  ...................................................  

□ Vízzel oltó  ....................................................  

A vonatkozó jogszabályi előírás, valamint a 20…… ………...…..hó ....nap megtartott helyszíni 

szemle alapján a biztonságos munkavégzés érdekében a munkavégzés során ............. méteres környezetben az 

alábbi védelemről kell gondoskodni: 

□ Az éghető anyagokat eltávolítani 

□ Gyúlékony padozat védelméről gondoskodni 

□ Az el nem távolítható anyagokat nem éghető, megfelelő hőszigetelő anyaggal letakarni 

□ A szinteken az áttöréseket leellenőrizni 

□ A fali és padlónyílásokat, áttöréseket lefedni 

□ A munkaterületet tűzálló paravánnal lekeríteni 

□ A fal vagy mennyezet ellentétes oldalán lévő éghető anyagot eltávolítani, védelméről gondoskodni 

□ Alaptevékenység korlátozása 

□ A tűzveszélyes tevékenység figyelemmel kísérése a szomszédos helyiségekben 

□ A munkavégzés során felügyeletet kell biztosítani 

A felügyeletet biztosító személyek neve, beosztása és feladata: ……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

A tűzveszélyes tevékenység befejezése utáni teendők: ……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

□ A munka befejezésének jelentése az engedélyező felé 
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□ A tűzveszélyes munka területének utóellenőrzése a munka befejezésekor és………... óra múlva 

Egyéb előírások: ………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

kelt: …………………………., 20….  ………………hó …….. nap 

feltételeket meghatározó 

A fentieket az alábbi - a helyi sajátosságoknak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészítem ki (Ezen pont 

kitöltése akkor szükséges, ha a tevékenységet külső gazdálkodó szerv végzi):…… 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

A munkát végző(k) nyilatkozata: 

Az előzőekben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, a munkavégzéshez szükséges berendezést a tevékenység 
megkezdése előtt ellenőriztem, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát, a tűzjelzés helyi lehetőségét 
ismerem, a munkavégzés befejezése után a területet tűzvédelmi szempontból leellenőrzöm, a munkavégzés 
befejezését a feltételeket meghatározó felé jelentem. 
 
kelt: ………………….. , 20……. …………………..hó  ….. nap 

 

munkát végzők aláírása 

A felügyeletet ellátó(k) nyilatkozata: 

A felsorolt előírásokat tudomásul veszem, a felügyeleti feladataimmal tisztában vagyok, a tűzoltó készülékek, 
felszerelések használatát és a tűzjelzés helyi lehetőségeit ismerem. 
 
kelt: ………………….., 20 ………… …………… .. hó .... nap 

felügyeletet ellátók aláírása 

A tevékenység befejezését tudomásul vettem: 

 

kelt: ……………………, 20….. ………….hó ……. nap …….óra 

feltételeket meghatározó



 

 

 
 
 
 
 

„EFMK” 
Tűzriadó TErvE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Készítette: 
 
 
 
 

Dr. Petró Tibor ny.pv.alez. 
Diploma:PTA 008348 
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A Tűzriadó Terv rendeltetése és célja:  

A Művelődési Központ területén vagy közvetlen közelében előforduló tüzek oltása, a káresetek, 
vészhelyzetek, mentő-, tűzvédelmi feladatok végrehajtása: 
- a tűz azonnali és szakszerű jelzése a Tűzoltóság felé 
- a dolgozók, vendégek, intézkedésre jogosult vezetők riasztása, értesítése 
- a keletkezett tűz eloltására szervezett szakszerű intézkedések megtétele, tűz esetén tanúsítandó 
magatartás 
- az élet és az anyagi javak védelme, a mentési feladatok biztonságos irányítása, végrehajtása 
- a területen levő tűzoltó eszközök, készülékek, ismertetése, szakszerű alkalmazása 
- a veszély helyzetbe került személyek eltávolítása, a mentési rend végrehajtása, indokolt 
esetben a mentők vagy egyéb szervek riasztása 
- Tűzoltásvezető megfelelő tájékoztatása, a Tűzriadó Terv átadása, részére egyéb felvilágosítás 
adása 
- a tűzesetek utáni feladatok elvégzése, a helyszín biztosítása, tűzesetek kivizsgálása. 
 

1) A végrehajtással kapcsolatos feladatok: 
A Tűzriadó Tervben elrendelt feladatokat minden dolgozónak, vendégnek ismernie kell a rá 
vonatkozó mértékben. A bejelentési, jelzési kötelezettség mindenkor a tüzet észlelőt, saját 
erőből eloltott tűz esetén a Kft. ügyvezető igazgatóját terheli.  
A Tűzriadó Terv 1-1 példányát a tűzvédelmi feladatokkal megbízott személynél és a pultban 
állandóan hozzáférhetően, napra kész állapotban kell tartani. A dolgozók Tűzriadó Tervvel 
kapcsolatos feladatait az időszakos, kötelező tűzvédelmi oktatás keretén belül kell tudatosítani, 
ill. a 30/1996 (XII. 6.) 4. § 3-as bekezdése alapján évente gyakoroltatni, s annak eredményét 
írásban rögzíteni kell. 
A Tűzriadó Terv csak az érintetteknek adható ki:  
 - tűzoltásvezetőnek 
 - tűzvédelmi hatóság ellenőrzést végző tagjának. 
A tűzoltási feladatokat mindig az aznap dolgozók, szükség esetén a vendégek bevonásával 
látják el. 
A kár helyszínét a tűzvizsgálat vezetőjének intézkedéséig változatlanul kell hagyni. A 
berendezési tárgyakat elmozdítani, a takarítást megkezdeni tilos! Az épületben folyó 
tevékenységek megindítása csak a tűzoltásvezető ill. tűzvizsgáló rendelkezése alapján 
lehetséges. 
  Az EFMK-ban hő és füstérzékelő riasztó berendezés nincs. A személyzet riasztása 
tűzilármával történik.   
A riasztással egy időben kell az épületben tartózkodó személyek riasztását is megtenni, tűzi 
lárma segítségével, amely az épültben tartózkodók felé jelzi, hogy tűz van és felszólítja őket az 
épület elhagyására.  
Az épület kiürítését és elhagyását a menekülési útvonalakat jelző táblák és irányjelek teszik 
biztonságossá.  
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A létesítmény elhagyásának rendje. 
Tűzjelzés riasztás elhangzása után a dolgozóknak, vendégeknek - ha életük veszélyeztetése 
nélkül a tűzoltás érdekében már nem tudnak semmit tenni - el kell hagyniuk a területet és 
fegyelmezetten a szabadba kell vonulniuk. 
Az EFMK-t a kijelölt bejáraton keresztül kell elhagyni. Elhagyásának módját a tűzvédelmi 
szabályzat tartalmazza. 
 

A tantestület tagjainak feladatai: 

• A személyzet miután meggyőződött, hogy a riasztás nem téves, közművek lekapcsolása:  
- Szükség szerint áramtalanítás 

- Gáz szolgáltatás kizárása 

• A tűzoltóság értesítése után értesíti az Művelődési Központ igazgatóját: Tóthné Fajtha 
Anita tel: 0620/260-0745 

• A tűz észlelésekor A Művelődési Központ dolgozói a helyszínen lévő tűzoltó 
készülékekkel, poroltóval kíséreljék meg, különösen a még kezdeti szakaszában lévő 
vagy kisebb kiterjedésű a tűz oltását. A riasztást kapott dolgozók közösen 
gondoskodnak az Művelődési Központ szervezett kiürítéséről. 

• Az épületben tartózkodó személyek elsődleges feladata a tűz észlelése esetén a jelzés 
megtétele a tűzriadó tervben foglaltak szerint. 

• A tőle elvárható módon a tűz oltásának megkezdése a rendelkezésre álló eszközökkel. 

• Folyamatosan kísérjék figyelemmel a területükön tartózkodó személyek létszámát, a 
kiürítés biztonságos, minden személy által történő végrehajtását. Az eltávozás során és 
után tartsanak létszámellenőrzést, az esetlegesen bent tartózkodók felderítésére. 
FIGYELEM! A legkisebb gyanút, hogy a területükön személyek tartózkodhatnak, 
haladéktalanul jelezzék a kiérkező tűzoltóegységnek. A tűzzel érintett területre 
visszamenni csak a Tűzoltásvezető személyes utasítására lehet. 

• Esetleges áramtalanítás, elzárás elvégzése. 

• A terület elhagyása a menekülési, vagy alternatív menekülési útvonalakon. 

• Tűzoltásvezető (Tűzoltóság tagja) utasítása alapján az általa meghatározott feladatok 
végrehajtása. 

• Az EFMK-ban levő személyek felszólítása a terület elhagyására úgy történjen, hogy 
adjon tájékoztatás, merre lehet a területet elhagyni. A pánik keltést kerülni kell! 

• A tűz közelében lévő területre be- és kimenő (idegen) személyek nevének és 
időpontjának feljegyzése. 

• A helyszínre érkező tűzoltók (egyéb mentő szervek) munkájának helyismerete és egyéb 
vonatkozásban való segítése, felszólításra a tűzriadó terv átadása.  

 

Indokolt esetben riasztani kell:  

• Mentők       104 

• Rendőrség      107 
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• Ha a tüzet a Tűzoltóság kiérkezéséig eloltották vagy elaludt, ezt a körülményt azonnal 
jelezni kell a Tűzoltóságnak. 
 

5) Vezetők riasztása: A tűzesetről értesíteni kell a vezetőt.  

igazgató:  Tóthné Fajtha Anita               Tel.: 06-20/260-0745 
 

Tűzjelzéssel kapcsolatos feladatok 

• Az a dolgozó, vendég aki  a Művelődési Központ területén (vagy közvetlen közelében) 
tüzet, vagy annak veszélyét (füst, láng, robbanás stb.) észleli, ill. arról tudomást szerez, 
köteles azt késedelem nélkül, a legrövidebb időn belül a rendelkezéseknek megfelelően:  

• A riasztás kézi jelzésadóval és élőszóval történhet. A külföldi vendégek miatt idegen 
nyelven is kell jelezni. 

o a városi telefonon a Tűzoltóság felé a 105-ös telefonszámon jelezni  
o A Tűzoltóság hívószámát és a jelzés adatait minden fővonalú telefonkészülék 

mellé ki kell függeszteni. 

• ha telefon nem áll rendelkezésre, akkor "Tűz van" kiáltással jelezze (kézi jelzésadó 
üzembehelyezésével egy időben) a közelben tartózkodóknak, vagy személyesen menjen 
olyan helyre, ahonnan jelezni tud a Tűzoltóság felé 

• aki nem vagy késedelmesen jelzi a tüzet, annak jelzését akadályozza, hamis tűzjelzést 
ad, szabálytalanságot követ el, ezért ellene szabálysértési feljelentést ill. tűzvédelmi 
bírságot lehet kiszabni. 

 
Tűzoltóság felé történő tűzjelzés esetén a telefonba az alábbiakat kell elmondani (Tűzoltóság 
hívószáma: 105) : 

• tűzeset pontos helye 

•  hol van a tűz (fsz, stb.) 

•  mi ég, milyen terjedelmű a tűz, van-e a helyiségben gázvezeték 

•  életveszélyben vannak-e személyek (tartózkodik-e valaki a helyiségben, kb. hány fő,  

•   kiürítés megtörtént-e 

•  mit veszélyeztet a tűz 

•  milyen terjedelmű a tűz, kb. hány m2 alapterületű az a helyiség, ahol a tűz van, az épület    

•  rendeltetése, szintjeinek száma 

• a távbeszélő állomás száma, ahonnan a tűzjelzés történik, tüzet jelző neve  

•  a tűzjelzés időpontját (nap, óra, perc). 
A tűz jelzésekor a fentiek kiegészítésére a Tűzoltóság kérdéseket tehet fel, melyre jelzésadó (ha 
tud) türelmesen válaszoljon, mert ez a Tűzoltóság riasztását befolyásolja. 
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A Tűzoltóság kiérkezése előtti feladatok: 

− a tűzvédelmi szabályzat és a mellékletét képező tűzriadó terv előkészítése a 
kiérkező tűzoltóegység részére, 

− a tűzoltó gépjárművek szabad mozgásának biztosítása (a parkoló, akadályoztató 
járművek tulajdonosainak értesítése), 

A tűzoltók megérkezését követően valamennyi dolgozó köteles a tűzoltás vezetőjének összes 
utasítását végrehajtani, részére minden információt megadni. 

 
Főbb veszélyforrások, védekezési szabályok. 
A létesítmény területén tűzveszélyes tevékenységet állandó jelleggel nem, csak meghatározott 
feltételek betartásával alkalomszerűen végeznek.  
 
Tűz esetén tanúsítandó magatartás 

• Tűz esetén a tűzjelzésében, továbbá a tűzoltási tevékenységben, a mentési munkában - 
amennyiben életveszéllyel nem jár - minden dolgozó, vendég köteles részt venni. 

• A tüzet először észlelő haladéktalanul riasztani köteles a tűzoltóságot. 

• A Művelődési Központ vezetőnek, vagy helyettesének fel kell szólítani az EFMK-ban 
tartózkodókat, hogy hagyják el a területet, ha még nem történt meg a tűzoltóságot is 
értesíteni kell. 

• Az érintett terület kiürítése, elhagyása higgadtan, fegyelmezetten, pánikkeltés nélkül. 

• Életveszély esetén elsősorban a veszélyeztetett személyek mentése, biztonságba 
helyezése. 

• A helyiségekbe történő bejutás biztosítani kell. 

• A rendelkezésre álló eszközökkel a tűz oltásának megkezdése, a tűz fészkének 
megkeresése. 

• A tűzoltás megszakítás nélküli folytatása a tűz teljes eloltásáig ill. - amíg életveszély 
nélkül lehetséges - a Tűzoltóság beavatkozásáig. 

• Elektromos tűz esetén első teendő a feszültségmentesítés.  

• Tűztől távol tartani a kíváncsiskodókat. 

• A tűzoltóság megérkezése után a tűz színhelyén az oltással, vagy a tűz esetleges 
tovaterjedésének megakadályozásával kapcsolatos segítés. Tájékoztatni kell a 
tűzoltókat arról, hogy a ki és mi van veszélyben, mi és hol ég, van-e robbanásveszélyes 
anyag a helyiségben, hol található tűzcsap, hol lehet áramtalanítani, a gázt elzárni, a 
helyiségbe bejutni. 

• Tűz esetén csak azok maradjanak a Művelődési Központ területén, akik a tűz oltásával 
vagy a személyek kimentésével foglalkoznak, a többi dolgozó, vonuljon biztonságos 
helyre. 

• A tűzoltók megérkezése után az egység parancsnoka által adott utasításokat 
maradéktalanul végre kell hajtani. 
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Tűzeset utáni feladatok: 

• A tűzoltásban résztvevők a tűz eloltása után, az igénybevett tűzoltóeszközöket, 
készülékeket stb. szereljék vissza és az elhasználtakat egy helyre gyűjtsék össze, az 
elhasznált készülékek, felszerelések cseréjét meg kell tenni.  

• A tűzeset utáni hatósági vizsgálatban a résztvevőknek minden segítséget meg kell adni 
és az általuk kért adatokat rendelkezésükre kell bocsátani. A vizsgálatban az ügyvezető 
igazgatónak, vagy helyettesének kell részt vennie. 

• A tűz eloltása után a helyszínt a tűzvizsgálat lefolytatásáig változatlanul kell hagyni, a 
helyreállítást csak a tűzvizsgáló engedélye után lehet megkezdeni. A tűz és tűzoltás 
körülményeit a tűzvédelmi felelősnek jkv.-ben kell rögzíteni. 

 
Tűzriadó tervben foglaltak gyakorlása 
A gyakorlás évente kell végrehajtani a lehető legtöbb személy bevonásával. Tényéről 
jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az időpontot, helyet, résztvevők számát, tett 
intézkedéseket (tűzjelzés módja, tűzvédelmi berendezések működtetése, megfelelősége stb.) 
feladatok végrehajtásának megfelelőségét, kiürítés időtartamát, szükséges intézkedéseket, 
aláírásokat. 

A Művelődési Központi esetenkénti rendezvényekre (színi, zenekari előadás, táncos 
összejövetel, koncert, bemutató, kiállítás stb.) a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, 
biztonsági intézkedéseket a rendezvény szervezője, rendezője köteles írásban meghatároznia 
rendezvény időpontja előtt 15 nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes katasztrófavédelmi 
kirendeltségnek megküldeni. 
  
A rendezvény szervezője által készített tűzvédelmi előírások az alábbiakat tartalmazzák: 

a) kiürítés számítást 

b) a rendezvény helyszínéül szolgáló helyiségek léptékhelyes alaprajzait és a kiürítésre 
számításba vett kijáratok elhelyezkedését, méretét 

c) a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait 

d) a tűz esetén szükséges teendőket 

e) a tűz jelzésének és oltásának módját 

 A rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi előírásait tartalmazó iratokat és azok 
mellékleteit a rendezvényt követően legalább egy évig meg kell őrizni. 

 

 
  



 

 

Pince kiürítés, mentés útvonala, tűzvédelmi eszközök 

 
 

Fontosabb telefonszámok: 
 
Rendőrség: 107 
Tűzoltóság: 105 
Segélyhívó: 112  
Mentőszolgálat: 104 
 

Pince 



 

 

Földszint kiürítés, mentés útvonala, tűzvédelmi eszközök 
 

 
 

 

Fontosabb telefonszámok: 
 
Rendőrség: 107 
Tűzoltóság: 105 
Segélyhívó: 112  
Mentőszolgálat: 104 
 



 

 

 Emelet kiürítés, mentés útvonala, tűzvédelmi eszközök 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fontosabb telefonszámok: 
 
Rendőrség: 107 
Tűzoltóság: 105 
Segélyhívó: 112  
Mentőszolgálat: 104 
 



 

 

Könyvtár kiürítés, mentés útvonala, tűzvédelmi eszközök 

 

Fontosabb telefonszámok: 
 
Rendőrség: 107 
Tűzoltóság: 105 
Segélyhívó: 112  
Mentőszolgálat: 104 
 



 

 

Könyvtári raktár kiürítés, mentés útvonala, tűzvédelmi eszközök 
 

 
 
Épület elhagyásának iránya, módja 

• Az iránymutató piktogramoknak megfelelően hagyják el a területet. 
• A területet a bejárati ajtókon keresztül kell elhagyni. 

Jelmagyarázat:  
 

Ön itt áll:    ®    Fali Tűzcsap:            Tűzoltó készülék:     Elektromos főkapcsoló:                kézi tűzjelzésadó:  

Tűzszakasz határ:                         Kiürítési útvonal:                    Vészkijárat:        Gáz főelzáró:                   dohányzóhely: 
 

 



 

 

A kiürítés első szakaszának számítása 
 

emeleti terem kiürítése: 
Első szakasz: a veszélyeztetett helyiségek kiűrítése 
                      

t1a A tűzszakasz, a létesítmény legkedvezőtlenebb helyiségeinek kiürítési időtartama az útszakaszok hossza 
alapján 

si1 Az egyes útszakaszok hossza az úttengelyeken mérve 35 m 

vi 
Az útszakaszokhoz tartozó - vízszintes haladási sebesség (6 - 17- 28 -37  - 40) 28 m/min 

                                - haladási sebesség lépcsőn lefelé (3 - 8,5 - 14 - 18,50 - 20)   m/min 
                                    - haladási sebesség lépcsőn fölfelé (2 - 6,25 - 10,75 - 14 - 15)   m/min 

- A helyiségben egy főre jutó alapterület nagysága (1-ig, 1-25-ig, >25) 1,75 m2 
t1a A tűzszakasz, a létesítmény legkedvezőtl. helyiségeinek kiürítési időtartama: 1,25 min 

t1meg Kiürítés első szakaszára megengedett időtartam az 1. táblázat alapján 2,00 min 
  

A kiürítés értékelése az útszakaszok hossza alapján: (t1a <= t1meg)    
  

t1b A  helyiségeinek kiürítési időtartama az ajtók átbocsátóképessége alapján 

N1 A kijáratonként eltávolítandó személyek száma 130 fő 

k A kijáratok átbocsátó képessége 41,7 
fő*m-

1* 

min-1 
x1 A kijáratok szélességeinek összege 1,6 m 
t1b A kiürítés időtartama az ajtók átbocsátóképessége alapján 1,95 min 

t1meg Kiürítés első szakaszára megengedett időtartam 2,00 min 
  

A kiürítés értékelése az ajtók átbocsátóképessége alapján: (t1b <= t1meg)    
  

Második szakasz: a veszélyeztetett tűzszakasz, illetve az építmény kiűrítése 
 
t2a Az ellenőrzött tűzszakasz vagy építmény kiürítés időtartama az útvonalak hossza alapján 

t1ma A helyiségeknek  az első szakaszban számított kiürítési időtartama közül a nagyobbik  1,95 min 

si2 
Annak a helyiségnek a legtávolabbi kijáratától a szabadba vezető kijáratig vett 
útvonalainak együttes  hossza az úttengelyen mérve 35 m 

vi Az útszakaszokhoz tartozó - vízszintes haladási sebesség (17 - 28 - 36) 17 m/min 
                                  - haladási sebesség lépcsőn lefelé (8,5 - 14 - 18,5) 8,5 m/min 
                                      - haladási sebesség lépcsőn fölfelé (6,25 - 10,75 - 14)   m/min 
- A helyiségben egy főre jutó alapterület nagysága 25 m2 

t2a Az ellenőrzött tűzszakasz vagy építmény kiürítési időtartama: 3,32 min 
t2meg Kiürítés második szakaszának megengedett időtartama: 8,00 min 

  
A kiürítés második szakaszának értékelése, az útvonalak hossza alapján:  Megfelelő 



 

 

  

t2b A kiürítés időtartama a lépcsők átbocsátóképessége alapján (többszíntest tűzszakaszok,  vagy építmények 
esetén) 

ty1 
A lépcső eléréséhez szükséges idő a hozzá - a kiürítésnél számításba vett - a 
legközelebb eső helyiség legközelebbi ajtajától mérve, az útszakaszok alapján 3,18 min 

sí 
A lépcső eléréséhez szükséges idő a hozzá - a kiürítésnél számításba vett - a 
legközelebb eső helyiség legközelebbi ajtajától mért útszakasz hossza: 54 m 

vi Az útszakaszhoz tartozó - vízszintes haladási sebesség (17 - 28 - 37) 17 m/min 

N2 
A legnagyobb létszámot befogadó szintről a számításba vett lépcsőkön 
eltávolítandó személyek száma 130 fő 

si3 
A lépcső és a lépcsőtől a szabadba vezető kijáratig tartó útvonalak hossza az 
úttengelyen mérve 15 m 

k A lépcső átbocsátó képessége megegyezik a kijáratok 2.2.3. szakasz szerinti 
átbocsátóképességével 41,7 

fő*m-

1* 

min-1 
x2 A lépcsőkarok szabad szélessége 1,6 m 
vi Az útszakaszokhoz tartozó - vízszintes haladási sebesség (17 - 28 - 37) 17 m/min 
                                  - haladási sebesség lépcsőn lefelé (8,5 - 14 - 18,5) 8,5 m/min 
                                      - haladási sebesség lépcsőn fölfelé (6,25 - 10,75 - 14)   m/min 

t2b Az ellenőrzött tűzszakasz vagy építmény kiürítési időtartama: 5,71 min 
t2meg Kiürítés második szakaszának megengedett időtartama: 8,00 min 

  
A kiürítés második szakaszának értékelése:  Megfelelő 

  
t2c A kiürítés időtartama a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége alapján  

ty2 
A szabadba vezető ajtó eléréséhez szükséges idő, a tűzszakasz helyiségei közül 
- a kiürítésnél számításba vett - a szabadba vezető ajtóhoz legközelebb eső 
helyiség ajtajától mérve: 

5,71 min 

sí 
A szabadba vezető ajtó eléréséhez való távolság - a kiürítésnél számításba vett - a 
legközelebb eső helyiség legközelebbi ajtajától mért útszakasz hossza: 25 m 

vi A szabadba vezető ajtó eléréséhez figyelembe vett haladási sebesség: 28 m/min 
N3 Az ellenőrzött tűzszakaszból, építményből eltávolítandó személyek száma 160 fő 

k A szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége a 2.2.3. szakasz szerint 47,1 
fő*m-

1* 

min-1 
x3 A  szabadba vezető kijáratok szabad nyílás-szélességének összege 3,6 m 
t2c Az ellenőrzött tűzszakasz vagy építmény kiürítési időtartama: 6,65 min 

t2meg Kiürítés második szakaszának megengedett időtartama: 8,00 min 
  

A kiürítés második szakaszának értékelése:  Megfelelő 
 
  



 

 

2. Tűz esetén vagy egyéb nagyobb tűzveszélyt jelentő esetekre vonatkozó intézkedések: 
2.1. Tűzjelzés helyben 
Az EFMK dolgozóinak, illetve az EFMK létesítményének területén tartózkodók riasztása az alábbiak szerint 
történhet: 
• személyes észlelést követően hangos "TŰZ VAN!" kiáltással, 
• személyes észlelést követően a beépített kézi jelzésadók működtetését követően a csengő megszólalásával. 
2.2. Tűzjelzés a Tűzoltóság, és más mentőszerv irányába 
• tűzoltóságnak (segélykérő telefonszám: 105, vagy 112), 
• a rendőrségnek, (segélykérő telefonszám: 107, vagy 112), 
• a mentőszolgálatnak (segélykérő telefonszám: 104, vagy 112) kell leadni. 
2.2. A tűzjelzésnek, kárjelzésnek tartalmaznia kell; 
• a tűzeset, káreset pontos helyét (címét); 
• az épület, létesítmény rendeltetését és szintjeinek számát; 
• milyen anyagok égnek, illetve a káreset során milyen rendellenes technológiai folyamat, műszaki 
meghibásodás ment végbe, veszélyes anyag szabadba jutása be következett vagy sem mi van közvetlen veszélynek 
kitéve és veszélyeztetve; 
• emberélet veszélyeztetettsége fennáll vagy sem; 
• a létesítményben, építményben tartózkodó személyek életének, testi épségének veszélyeztetettsége, 
behatárolható létszámát; 
• a bejelentést vagy jelzést leadó személy nevét; 
2.2.1. a bejelentésre vagy jelzésre használt távbeszélő számát (belső telefonszámot a mellékszámmal együtt, 
mobil); 
3. Alapszabályok a vészhelyzetben történő cselekvésre 
3.1. A tűzriadó, kiürítés alkalmával minden, az épületben tartózkodó személy köteles: 
• az általa használt berendezéseket feszültség mentesíteni, 
• a helyiségben tartózkodókat, illetve az arra rászorulókat a menekülésben segíteni, 
• a helyiség elhagyása előtt a nyílászárókat (ablakokat, ajtókat) bezárni /Az intenzív tűzterjedés csökkentése 
érdekében/, 
• a helyiséget, illetve a veszélyeztetett épületrészt a körülményekhez képest nyugodtan, pánikkeltés nélkül, 
a legrövidebb útvonalon elhagyni, 
• a tűzoltás vezető utasításait követni, illetve végrehajtani. 
3.2. Ha a tűzriasztó megszólalt a EFMK területén tartózkodó nem késlekedhet a meneküléssel és a felügyeletére 
bízott emberek mentésével, melyről gondoskodnia kell. 
3.3. Tűz esetén az épületeket el kell hagyni, és a kijelölt gyülekezőhelyekre távozni (helyszínrajz), ahol a kijelölt 
felelős vezető ellenőrzi a létszámot. 
3.4. Ha a EFMK területén tartózkodó a EFMK területén reked, akkor közte és a tűz között be kell csuknia minden 
lehetséges nyílászárót. Az ajtók és az ablakok becsukása révén a tűz nem jut elegendő oxigénhez, így az égés 
lényegesen lassúbb lesz, másrészt a füst és a láng terjedését is akadályozza ezzel. A helyiségben található 
anyagokkal el kell tömítenie az ajtók réseit, ezzel megakadályozható a füst bejutása. Ezt követően a helyiség 
ablakainak kinyitásával friss levegő áramoltathat be. Ha mindez fordítva történik az égés erősödhet. 
3.5. Ha a EFMK területén tartózkodó be van zárva, segítségért kell kiáltania, és közben körül kell néznie, van-e 
más menekülési út, ezért a mentésre váró akasszon ki valamit, pl. inget, vagy más ruhadarabot az ablakba, így 
jelezze a tűzoltóság részére tartózkodási helyét. 
3.6. Ha a menekülőnek füsttel teli területen kell mozognia, az arca elé kell tartani bevizezett ruhát (a száj és az 
orr elé helyezett ing, szalvéta, más ruhanemű), amellyel meneküléskor a légutaktól az ingerlő füstrészecskéket 
távol tartja. A EFMK területén tartózkodónak a mozgás során a füst alatt a padozat közelében kell maradni, ha a 
füst már a padlóig kiterjedt, meg kell próbálni egy másik menekülési utat találni. 
 
4. A tűz esetén tehető intézkedések 



 

 

4.1. A Munkáltató által kijelölt személyek (riasztandó személyek) a tűzoltóság megérkezéséig a rendelkezésére 
álló eszközökkel a tűz oltása, tovább terjedésének megakadályozására tehető intézkedéseket ellátják. A 
Létesítményben rendszeresített tűzoltó eszközök, készülékek (hordozható tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok) 
helyei a Szolgálatoknál lévő elhelyezési vázlaton tanulmányozhatók 
4.2. A kijelölt személy(ek) a tűzoltó eszközök, készülékek használatát a tűzoltási gyakorlatokon 
meghatározottaknak megfelelően gyakorolja. A tűz oltásával párhuzamosan az egyik legfontosabb teendő a tűz 
tovább terjedésének megakadályozása úgy, hogy a tűz környezetéből mozdítható éghető anyagokat el kell 
távolítani, illetve oltástechnikával akadályozzuk az éghető anyag tovább részeinek meggyulladását. 
4.3. A EFMK területén tartózkodónak az égő ruházatú személyt azonnal a földre kell fektetnie, meg kell 
akadályozni a futásban. Az oltáshoz a EFMK területén tartózkodó a takarót az égő személy fejénél kezdve borítsa 
rá, és lefelé kell vele haladnia. A parázsló ruhadarabokat át kell itatni vízzel, vagy el kell távolítani. Az égett 
felületet hideg folyóvízzel folyamatosan hűteni kell a fájdalom csillapodásáig, de legalább 20 percig. A sérülttel 
folyadékot kell itatni. 
4.4. A sérült részére mielőbb orvosi ellátást kell biztosítani, ezért a segítésben résztvevő személy hívja az orvosi 
rendelőt és a Porta Szolgálatot. 
4.5. Az anyagmentést csak a közvetlenül veszélyeztetett személyi állomány tagjainak kimentése után szabad 
megkezdeni. A kijelölt személyeknek a keletkezett tűz várható terjedési irányának figyelembevételével, a terjedési 
irányba eső anyagok mentését lehet végezni. Az anyagmentést célszerű a tűzvédelmi szempontból veszélyesebb 
anyagokkal kezdeni. 
4.6. A kijelölt személyek feladata a tűzoltási felvonulási terület, tűzcsapokhoz megbízható út, terület szabaddá 
tétele, a Létesítménybe, illetve a helyiségekbe való bejutás biztosítása. A Létesítmény építményeinek helyiség 
kulcsai a Portaszolgálatnál erre a célra rendszeresített táblán felcímkézve találhatók. 
 
5. Tűzoltóság fogadása, információ átadás 
5.1. A biztonsági szolgálat feladata a tűzoltási felvonulási terület, tűzcsapokhoz vezető út, terület szabaddá 
tétele, a Létesítménybe, illetve a helyiségekbe való bejutás biztosítása. A Létesítmény építményeinek, 
helyiségeinek kulcsai a portaszolgálatnál erre a célra rendszeresített táblán felcímkézve találhatók. 
5.2. A portaszolgálat feladata a tűzoltás vezető tájékoztatása a létesítményben folytatott tevékenységről, a tűz 
által érintett területről, a várható veszélyhelyzetről, az addig tett intézkedésekről. 
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