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A Tomori Pál Főiskola. (továbbiakban: TPF) tűzvédelmi jogszerűsége biztosítása érdekében
az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) alkotja, figyelemmel a tűz
elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló, többszörösen módosított
1996. évi XXXI. törvény, a 30/2019. (VII. 26.) BM rendelettel módosított 54/2014. (XII. 5.)
rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, a Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről szóló,
a 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel, a 10/2011. (III.28.) BM rendelettel, a 4/2015. (II.27.) BM
rendelettel, a 74/2015. (XII.21.) BM rendelettel valamint a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelettel
módosított 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az
önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint
az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és
szakmai képzéseiről szóló, a 46/2016. (XI.23.) BM rendelettel módosított 9/2015. (III. 25.) BM
rendelet, a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a
tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló, a 368/2012. (XII.7.)
Korm. rendelettel, a 443/2015. (XII.18) Korm. rendelettel módosított 259/2011. (XII. 7.)
Korm. rendelet, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos
tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való
hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló, a 74/2012. (IV.13.) Korm. rendelettel, a
300/2014. (XII.5.) Korm. rendelettel, a 259/2016.(VIII.31.) Korm. rendelettel módosított
239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet, a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,
munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi
szakvizsga részletes szabályairól szóló, a 67/2012. (XII.14.) BM rendelettel módosított
45/2011. (XII. 7.) BM rendelet, a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések
létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló
hatósági eljárás részletes szabályairól szóló 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet, a Hegesztési
Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet, a potenciálisan
robbanásveszélyes
környezetben
levő
munkahelyek
minimális
munkavédelmi
követelményeiről szóló 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet, illetve a
Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek alapján az alábbi

Tűzvédelmi Szabályzatot adom ki.
Hatályos 2020. április 7-től, visszavonásig.
A Tűzvédelmi Szabályzatban rögzítésre kerül, a Tomori Pál Főiskola alapvető tűzvédelmi
feladatait tartalmazó leírások - ideértve a létesítményre vonatkozó általános használati
szabályokat, valamint a tárolási szabályokat – a munkavállalók, hallgatók a létesítmény
területén dolgozók, vendégként a területen tartózkodók biztonságát szolgálja, ezért a
dokumentumban foglaltak megismerése és megtartása mindenki közös ügye.
Rendelkezései kiterjednek:
A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed a Tomori Pál Főiskola minden dolgozójára, továbbá
mindazokra – az elvárhatóság mértékéig – akik a területen munkavégzés, tanulás vagy egyéb
okból tartózkodnak.
Időbeli hatálya:
A Tűzvédelmi Szabályzat közzététele napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. A
szabályzatban foglalt előírásokat a kötelezettek külön felhívás vagy intézkedés nélkül
kötelesek végrehajtani, megtartani.
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A Szabályzat a hatályos tűzvédelmi jogszabályok, szabványok és előírások
figyelembevételével készült, de nem tartalmazza az azokban foglalt valamennyi előírást,
viszont azok megtartása mindezektől függetlenül mindenkire egyaránt nézve kötelező.
A szabályzatban foglaltak nem megfelelő végrehajtása, vagy be nem tartása helyszíni bírság
kiszabását, szabálysértési vagy büntető eljárást, a TPF részéről pedig fegyelmi és kártérítési
eljárást von maga után.
A Szabályzatban foglalt előírásoktól eltérni csak a rektor engedélyével lehet, aki e hatáskörét
az általa kijelölt személyre átruházhatja.
A Tűzvédelmi Szabályzatot állandóan hozzáférhető helyen kell tartani és szükség esetén az
arra illetékes, eljáró személy rendelkezésére kell bocsátani
A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy a Szabályzatban foglaltakat a munkavállalók
és a külső munkavállalók a reájuk vonatkozó mértékben megismerjék, továbbá megtartsák. A
Tűzvédelmi Szabályzatot minden érintett vezető részére, továbbá mindazok számára igazolható módon - át kell adni, akik a feladatok végrehajtását munkakörüknél,
beosztásuknál fogva ellenőrizni kötelesek.
Tűzvédelmi iratkezelés szabályai
A tűzvédelemmel kapcsolatosan keletkező iratokat a létesítmények tűzvédelmi felelőse,
illetve a tűzvédelmi megbízott köteles az erre a célra rendszeresített tűzvédelmi
irattartókban elhelyezni és tárolni, illetőleg a létesítmény területén tartani. A tűzvédelemhez
kapcsolódó különböző üzemeltetési naplók tárolásával, kezelésével kapcsolatos előírásokat
külön fejezet tartalmazza.
Az iratőrzési irodai helyiségben el kell helyezni:


létesítési tervdokumentációk,



használatbavételi engedélyek,



egyéb, katasztrófavédelmi hatósági engedélyek,



telephely működési engedély,



Tűzvédelmi Szabályzat,



tűzvédelmi oktatási tematikák,



tűzvédelmi oktatási naplók, jegyzőkönyvek,



tűzvédelmi szakvizsgák nyilvántartása, szakvizsga bizonyítványok másolata,



alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére szóló engedélyek, előírások (1 évre
visszamenőleg),



villamos berendezések tűzvédelmi szempontú időszakos felülvizsgálatáról szóló
jegyzőkönyvek



villámvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálatáról szóló jegyzőkönyvek,



villamos berendezések termográfiás felülvizsgálatának jegyzőkönyvei,



tűzoltó vízforrások üzemeltetési és karbantartási naplója,



tűzoltó készülékek üzemeltetési és karbantartási naplója,



égéstermék-elvezetők időszakos vizsgálatának elvégeztetése, dokumentációi,



robbanásvédelmi dokumentáció(k),



hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei,
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külső szakszolgáltatóval kötött megbízási szerződés. a szerződésbe – mellékletként –
csatolni kell a tűzvédelmi feladatokat ellátó személy jogosultságát bizonyító okmány /
dokumentum másolatát.

Készítette:
A 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 7§ (7) Tűzvédelmi szabályzatot legalább középszintű
tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat. Azokban az
esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy
alkalmazását írja elő, tűzvédelmi szabályzat készítésére, módosítására felsőszintű tűzvédelmi
szakképesítéssel rendelkező személy jogosult.

PeMiKo Studio Kft.
2344 Dömsöd, Tassi út 43.
Mobil: (20) 363 7881
Mihálek István
tűzvédelmi főelőadó
138027/8/2017
Petra Security Szolgáltató, Tanácsadó és Oktatási Kft

(1135 Budapest, Béke utca 8-10.)

Elrendelte:

Tomori Pál Főiskola
1223 Budapest, Művelődés utca 21.

Dr. Domboróczky Zoltán
Rektor
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1. TŰZVÉDELMI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE, FINANSZÍROZÁSA, MŰKÖDÉSE
A Tomori Pál Főiskola 1223 Budapest, Művelődés utca 21. telephelyére jelen Tűzvédelmi
Szabályzatban szabályozom a tűzvédelmi feladatokat és azok ellátását.
1.1. Tűzvédelmi szervezet felépítése


A tűzvédelmi szervezetet a rektor irányítja



A létesítménynek egy felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező tűzvédelmi
megbízottja van, akit a rektor bíz meg a tűzvédelmi feladatok ellátásával.



A TPF tűzvédelmi tevékenysége során, egyes szakmai feladatok ellátására külső vállalkozás
(tűzvédelmi szolgáltató) szolgáltatását veheti igénybe, polgári jogi jogviszonyban.



A tűzvédelemhez kapcsolódó egyes műszaki felülvizsgálatok meglétéért a tűzvédelmi
megbízott és a gazdasági vezető felel.



A tűzvédelmi szervezet a TPF operatív tűzvédelmi feladatait látja el.



A tűzvédelmi szervezet tagjai írásbeli megbízás alapján, a munkaköri tevékenység mellett,
munkaidejük részeként végzik a tűzvédelmi feladataikat



A tűzvédelmi szervezet minden tagja köteles:





tűzvédelmi felvilágosítást végezni,



közreműködni a tűzesetek megelőzésében,



közreműködni a keletkező tüzek oltásában,



a tűzeset helyszínét a tűzvizsgálati helyszíni szemle kezdetéig változatlanul megtartani,



a fellelt tárgyi bizonyítékot, a kár okozására használt eszközt megőrizni, további eljárásra
az illetékes szervnek átadni.

A tűzvédelmi szervezet minden tagja jogosult:


a tűzvédelemmel összefüggő bűncselekmény, szabálysértés vagy egyéb károkozás
elkövetésén tetten ért személyt a cselekményének folytatásának abbahagyására
felszólítani,



a rendőri szerv segítségét kérni, ha a bűncselekmény megakadályozása, vagy a tettes
helyszínről való távozásának a megakadályozása azt szükségessé teszi.

1.2. A tűzvédelem finanszírozása
A TPF tűzvédelmi szervezetének működési költségei, valamint az egyéb tűzvédelmi feladatok
végrehajtásához szükséges költségek a TPF éves pénzügyi költségtervében szerepelnek
1.3. A rektor tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai:
A rendeletben meghatározott tűzvédelmi követelményeket életvédelmi, közösségi értékvédelmi és
tulajdonosi értékvédelmi célok teljesülése érdekében kell megvalósítani.


Felelős TPF területén „A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról”
szóló módosított 1996. évi XXXI. Törvény III. fejezet 18. § (1) bekezdés értelmében a
tűzvédelemmel kapcsolatos rendeletekben előírt tűzvédelmi tevékenység átfogó
irányításáért, az előírtak végrehajtásának, megtartásának ellenőrzéséért.



19. § (1) bekezdés értelmében elkészítteti, és hatályba lépteti a vállalkozásra vonatkozó
Tűzvédelmi Szabályzatot, ellenőrzi annak megtartását, az azt megszegőkkel szemben
felelősségre vonást kezdeményez.
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Az életvédelmi célok:



a veszélyeztetett személyek menekülésének, mentésének biztosítása,



a menekülés és a mentés során az életfeltételek biztosítása,



a tűzoltói beavatkozás résztvevőinek védelme és



a tűzoltói beavatkozás feltételeinek biztosítása.



A közösségi értékvédelmi célok:



létfontosságú rendszerek egyes elemeinek védelme,



a környezet - talaj, élővilág, levegő, víz - megóvása, védelme, a visszafordíthatatlan vagy az
aránytalanul nagy ráfordítással megszüntethető károsodás elkerülése.



Tulajdonosi értékvédelmi célok



a működés, üzemelés folyamatosságának fenntartása,



a tulajdon, raktárkészlet, állatállomány védelme,



az eszközök, berendezések védelme, működőképességük fenntartása,



a piacvesztés elkerülése és



a tulajdonosi, biztosítási, üzemeltetési költségek optimalizálása.



Az értékvédelmi célok teljesülése érdekében tett tulajdonosi intézkedések nem
befolyásolhatják kedvezőtlenül az életvédelmi és a közösségi értékvédelmi célok teljesülését.



Tervezés során felszólítja a tervezőt – a létesítés tűzvédelmi szabályainak fokozott
érvényesítésére –, általános érvényű tűzvédelmi előírás hiányában, illetőleg esetleges
eltérésnél előzetes konzultációt végeztet az illetékes tűzvédelmi hatósággal. Gondoskodik
arról, hogy a tervdokumentációban az általános érvényű, illetőleg eseti előírásnak
megfelelően kiválasztott megoldás kerüljön alkalmazásra.



Gondoskodik a tűzvédelmi feladatok, fejlesztések, beruházások ellátásához szükséges tűzoltó
felszerelések, berendezések beszerzéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról, azok
beszerzéséről és rendeltetésszerű használatáról.



Gondoskodik arról, hogy a Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott feladatok ellátását – a
tűzmegelőzés és tűzoltás területén – a termelésvezető és a középvezetők saját
hatáskörükben és területükön elvégezzék.



Szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal tájékozódik a TPF tűzvédelmi helyzetéről.
A tájékoztatás alapján meghozza a szükséges intézkedéseket.



Gondoskodik a menekülési útvonalak késedelem nélküli használatának, felismerhetőségének,
a megvilágítás megfelelőségéről, akadályok feloldásáról, az átbocsátóképesség biztosításáról.



Gondoskodik a villamos berendezések időszakos szabványossági felülvizsgálatának
elvégzéséről, illetve elvégeztetéséről.



Gondoskodik az alkalmazottak tűzvédelmi oktatásáról, képzéséről és továbbképzéséről,
továbbá a tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágakban dolgozók tűzvédelmi
szakvizsgáztatásáról, a szakvizsgák megszervezéséről és lebonyolításáról, az oktatáshoz
szükséges anyagok elkészítéséről, illetve azok beszerzéséről.



Gondoskodik a TPF területén a jogszabályokban, nemzeti szabványokban, illetőleg a
hivatásos tűzoltóság által kiadott tűzvédelmi határozatokban meghatározott tűzvédelmi
felszerelések, berendezések, tűzoltó készülékek, technikai eszközök beszerzéséről,
karbantartásáról, javításukról, időszakos ellenőrzésükről.



A beruházás alatt és a használatbavételi eljárás során ellenőrizteti, hogy a kivitelező
érvényesítette-e a jóváhagyott engedély szerinti követelményeket, – a műszaki ellenőr
tevékenységén keresztül – ellenőrizteti a kivitelezés során a tűzvédelmi előírások, szabályok
megtartását.
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1.4. Tűzvédelmi megbízott tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettségei:


Elemzi a TPF tűzvédelmi helyzetét, figyelembe véve a szabad tereket, helyiségeket,
technológiát, a felhasznált és tárolt anyagok tűzvédelmi jellemzőit.



Elkészíti és karbantartja a tűzvédelmi szabályzatot.



A rektor által a Tűzvédelmi Szabályzat alapján végzett ellenőrzések jegyzőkönyvét elkészítteti
és szabályok megszegőivel szemben alkalmazott felelősségre vonást dokumentálja.



Közreműködik a beruházások tűzvédelmi terveinek értékelésében.



Közreműködik a TPF területén a fejlesztések tűzvédelmének biztosításában.



Irányítja az alárendelt szervek tűzvédelmi szervezetét.



Ellenőrzési tevékenységet végez a TPF területén, a tűzbiztonság szinten tartása végett.



Elkészíti a TPF-re vonatkozó tűzvédelmi oktatási tematikát és a szükséges oktatásokat
megtartja.



Vizsgálja a rendelkezésre álló tűzvédelmi felszereléseket, oltóanyagokat.



Vizsgálja a létesítmény tűzoltási megközelítési és felvonulási lehetőségeit és gondoskodik
annak megfelelőségéről.



Vezeti a tűzvédelmi nyilvántartásokat, és kezeli a kapcsolódó dokumentumokat.



Kapcsolatot tart külső szervezetekkel.



Kapcsolatot tart a szervezeten belül.

1.5. A vezetők tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettségei:


Gondoskodnak arról, hogy az irányítási hatáskörében, állandó munkahelyeken foglalkoztatott
alkalmazottak, szerződéses alvállalkozók a munkájukhoz szükséges tűzvédelmi ismereteket
megismerjék és munkájukat a tűzvédelmi szabályok betartásával végezzék



Jelen Tűzvédelmi Szabályzat alapján ellenőrzik a szabályok megtartását és figyelmeztetik,
illetve szükség esetén az azt megszegőkkel szemben felelősségre vonást kezdeményeznek.



Intézkednek a felmerülő és alkalmazottak hatáskörét meghaladó tűzvédelmi feladatok
végrehajtására a munkahelyeken.



Az általa irányított területen biztosítja a tűzvédelmi eszközök megóvását, azok számban és
minőségben való rendelkezésre állását.



Folyamatosan biztosítják a tűzoltó berendezésekhez, eszközökhöz vezető utak szabadon
tartását.

1.6. A gondnok tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettségei:


Az általa irányított területen biztosítja a tűzvédelmi eszközök megóvását, azok számban és
minőségben való rendelkezésre állását. Ügyvezető utasítása alapján megrendeli ezeket az
eszközöket.



Irodákban folyamatosan biztosítja a tűzoltó berendezésekhez, eszközökhöz vezető utak
szabadon tartását.



A különböző munkaeszközök időszakos vizsgálatairól készült vizsgálati jegyzőkönyveket,
dokumentációkat megőrzi.

1.7. Az alkalmazottak tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettségei:


A TPF helyiségeit csak az eredeti, rendeltetésnek megfelelően, az általános érvényű
tűzvédelmi előírások betartásával szabad használni.



Az alkalmazott köteles tevékenységét úgy végezni, hogy azzal se az irodák területén, se annak
környezetében, se más környezetben tevékenykedő, tartózkodó egészségét, testi épségét ne
veszélyeztesse.
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Az alkalmazott köteles a vonatkozó jogszabályban meghatározott Országos Tűzvédelmi
Szabályzatot – illetve a TPF-re érvényes Tűzvédelmi Szabályzat előírásait – megismerni,
alkalmazni.



Az alkalmazott minden olyan tevékenység végzése során (akár időszakos, akár állandó
jellegű), amelynél veszélyes, egészségkárosító és/vagy környezetszennyező anyag kerül, vagy
műszaki meghibásodás során kerülhet a szabadba, a tevékenység megkezdése előtt arra az
rektor vagy meghatalmazottjának hozzájárulását kell kérnie, függetlenül attól, hogy a
környezetvédelmi hatóság engedélye ehhez szükséges-e.



A TPF területén észlelt tüzet vagy annak közvetlen veszélyét (a sikerrel eloltott tüzeket is)
köteles haladéktalanul jelezni:
•
rektornak
•
tűzvédelmi megbízottnak
•
közvetlen felettesének
•
tűzoltóságnak



A TPF területén keletkező tűz esetén köteles a vonatkozó jogszabályokban és tűzvédelmi
szabályzatokban meghatározott módon eljárni, a TPF területén tartózkodók épségéért és a
vagyoni kár enyhítéséért minden tőle elvárhatót megtenni.



Köteles a TPF-re és saját tevékenységére vonatkozó tűz- és munkavédelmi használati
szabályokat ismerni és megtartani.



Köteles a TPF területén található, annak védelmét biztosító tűzvédelmi eszközök (tűzcsapok
és szerelvényeik, kézi tűzoltó készülékek, tűzjelző berendezés részegységei stb.) helyét és
kezelési módját ismerni.



Gondoskodnak a kijáratok, vészkijáratok és a menekülési utak, a tűzvédelmi felszerelések, a
közművek nyitó-és záró szerelvényeinek, a villamos leválasztó kapcsolók és főkapcsolók
szabad megközelítéséről.



A tűzvédelmi felszerelések és berendezések használatának készségszintű elsajátítása,
valamint az oltóanyagok alkalmazásának ismerete.



A tűzvédelemmel összefüggő tiltó rendelkezések és a szabványos jelzőtáblák tiltásának
maradéktalan betartása.



A tűzvédelmi oktatáson, képzésen és továbbképzésen, a tűzvédelmi gyakorlatokon való
részvétel, valamint a jogszabályban (BM rendeletben) meghatározott foglalkozási
munkakörökhöz tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány megszerzése.



Az általuk felismert vagy tudomásukra jutott tűzvédelmi szabálytalanságról a rektor
értesítése.



A tűz jelzésére szolgáló hívószám –



Tűz esetén a tűz oltásának megkezdése a rendelkezésre álló eszközökkel, a testi épség
veszélyeztetése nélkül.



Tűz esetén követendő magatartási normák megismerése és begyakorlása a Tűzvédelmi
Tervből.



A tűzeset helyszínének változatlan állapotban történő megőrzése, a tűzvizsgálat
lefolytatásának elősegítése.

–, valamint a tűzjelzés módjának ismerete.

1.8. Recepciós tűzvédelmi feladatai


Tartozik ismerni az általa őrzött létesítmény helyszínrajzát, tűzvédelmi berendezések,
valamint közművek nyitó és zárószerkezeteinek helyét, kezelését.



Ismerje a tűzjelzés előírásait, feltételeit.



Köteles ismerni és alkalmazni a riasztás és a mentés módját.



Ismernie kell a veszélyes anyagok tároló helyeit.
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Ismernie kell a főbb veszélyforrásokat.



Bármilyen tűzvédelmi szempontú meghibásodást köteles jelenteni a rektornak.

1.9. TPF területén idegen kivitelezők munkavégzésének tűzvédelmi szabályai


A TPF területén idegen kivitelezők, szolgáltatást végzők dolgozói saját vezetőjük irányításával
önállóan csak az építési, szerelési területté nyilvántartott munkaterületen végezhetik
tevékenységüket.



Az építési, szerelési területté nyilvánítást a rektor határozza meg.



Abban az esetben, ha a munkaterület nem választható le más területtől, akkor az idegen
kivitelező dolgozói saját vezetőjük irányítása mellett is csak a területileg illetékes munkahelyi
vezető, vagy az általa kijelölt személy jelenléte és felelőssége mellett végezhetnek munkát



Az idegen kivitelezővel kötött szerződésben egyértelműen meg kell határozni a következőket:
o kinek a feladata a munkavégzéshez előírt mennyiségű és minőségű tűzoltó készülék
biztosítása,
o az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének szabályait (alkalomszerű
tűzveszélyes tevékenységet, a TPF tevékenységet elrendelő munkatársával történő
előzetes egyeztetés és kifejezett hozzájárulása, az e Szabályzatban előírtaknak
megfelelő engedély esetén folytathat.)
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2. TŰZVESZÉLYESSÉGI ÉS KOCKÁZATI OSZTÁLYBA SOROLÁS, FOGALMAK
2.1. Anyagok tűzveszélyességi osztálya
Az anyagokat tűzvédelmi jellemzőjük - és egyéb körülmények - alapján három tűzveszélyességi
osztályba


fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes,



mérsékelten tűzveszélyes,



nem tűzveszélyes

soroljuk.
Az egyes munkahelyeken állandóan vagy alkalomszerűen tárolt, felhasznált anyagok
tűzveszélyességi osztályának ismerete a létesítmények területén dolgozók számára
elengedhetetlen feltétele a tűzvédelmi használati szabályok megtartásához.
2.2. Kockázatok meghatározása


Kockázatok meghatározását az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet a 10-12. §-a tartalmazza.



Kockázati osztályba sorolást csak 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet hatályba lépését követően
létesítendő épületekre, létesítményekre kell alkalmazni. A meglévő létesítményekre csak
abban az esetben vonatkozik, hogy ha az építményben/épületben építési engedély köteles
átalakításra kerül sor.



Átalakítást követően - annak befejezésétől számított 15 napon belül - a Tűzvédelmi
Szabályzatban az ehhez kapcsolódó részeket módosítani kell.



Abban az esetben, ha nem készül a tűzvédelmi törvény szerinti tűzvédelmi dokumentáció, a
kockázati osztályba sorolást a tűzvédelmi követelmények teljesülését igazoló dokumentációt
készítő személy végezheti el.

2.3. Tűzvédelemhez kapcsolódó fogalommeghatározások


alaprendeltetés: a kockázati egységek rendeltetés szerinti elkülönítéséhez és az ettől függő
tűzvédelmi követelmények megállapításához szükséges, a kockázati egység, valamint a
kockázati egységen belül önálló rendeltetési egységek jellemző, elsődleges használati célját
kifejező besorolás, amely lehet,



alapterület: a gépek és a berendezések esetében ezek függőleges vetülete által
meghatározott terület; szabadtéri tárolóknál a raktározásra kijelölt térrész oldalhatárain
belüli terület, helyiség, vagy építményszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér
esetében a nettó alapterület,



beépített tűzjelző berendezés: az építményben vagy szabadtéren elhelyezett, helyhez kötött,
a tűz kifejlődésének korai szakaszában észlelést, jelzést és megfelelő tűzvédelmi intézkedést
önműködően végző olyan berendezés, amely rendelkezik a tűzvédelmi hatóság
használatbavételi engedélyével,



beépített tűzoltó berendezés: az építményben vagy szabadtéren elhelyezett, helyhez kötött, a
tűz oltására, a beavatkozás könnyítésére, a tűz terjedésének megakadályozására, a tűzkár
csökkentésére alkalmazott, tűzoltó vízforrásnak nem minősülő, önműködő vagy kézi indítású
vagy mindkét módon indítható olyan berendezés, amely rendelkezik a tűzvédelmi hatóság
használatbavételi engedélyével,



beépített tűzvédelmi berendezés: a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a tűzterjedés
gátlására, valamint a tűzeset során keletkező hőnek, füstnek és égésgázoknak az elvezetésére
kialakított, helyhez kötött berendezés,
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biztonsági jel: meghatározott mértani forma, szín és képjel (piktogram) kombinációjával
létrehozott, rögzített elhelyezésű jel, amely a menekülést segíti, veszélyre figyelmeztet,
tevékenységet, magatartást tilt, valamint a tűzjelzéshez és oltáshoz szükséges berendezések,
eszközök helyét jelöli,



biztonsági tápforrás: a normál tápforrás kiesése esetén a tűzeseti fogyasztókat előírt ideig
ellátó tápforrás,



ciklusidő: két egymást követő ellenőrzés, felülvizsgálat vagy karbantartás között eltelt idő
megengedett maximuma,



emberi tartózkodásra szolgáló helyiség, tér: olyan helyiség, tér, ahol a tervezett
rendeltetésből adódóan legalább 30 percen keresztül folyamatos vagy olyan 30 percet el nem
érő időtartamú emberi tartózkodással lehet számolni, amelyek összege bármely 4 órás
intervallumon belül eléri a 2 órát,



érintett műszaki megoldás: jogszabály vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt tűzvédelmi
berendezés, rendszer, készülék, szerkezet, valamint az e rendelet szerint felülvizsgálat tárgyát
képező rendszer,



felülvizsgálat: a jogosult személy által végzett mindazon intézkedések, tevékenységek
összessége, amelyek célja az érintett műszaki megoldás működőképességéről,
hatékonyságáról, az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás és a javítás megtörténtéről való
meggyőződés, valamint ezek írásban történő dokumentálása,



figyelmeztető jel: olyan biztonsági jel, amely valamely veszélyforrásra hívja fel a figyelmet,



hatékony szellőztetés: ahol az adott térben a szellőzés, szellőztetés biztosítja, hogy üzemi
körülmények között az éghető gázok, gőzök koncentrációja a kibocsátási hely közvetlen
környezetének kivételével ne érje el az alsó robbanási határérték 20%-át,



hő- és füstelvezetés: a védett helyiségbe jutó vagy ott keletkező hő és füst szabadba
vezetését biztosító megoldások összessége,



jogosult személy: az üzemeltető által megbízott vagy az üzemeltető által kijelölt, a szükséges
szakképesítéssel és ismeretekkel, eszközökkel, tapasztalattal, jogosultsággal rendelkező
személy, aki végrehajtja az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást, elvégzi a javítást,



karbantartás: mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, amelyek célja az érintett
műszaki megoldás működőképességének, hatékonyságának biztosítása, meghibásodásának
megelőzése, valamint ezek dokumentálása,



kiürítés: az épületben, épületen, speciális építményben, szabadtéren tartózkodó személyek
eltávozása, eltávolítása tűz esetén, ami a tartózkodási hely elhagyásától az átmeneti védett
tér vagy a biztonságos tér eléréséig tart,



létesítmény: az egy telken álló építmények és szabadterek összessége



menekülési jel: olyan biztonsági jel, amely a menekülésre szolgáló kijárat, vészkijárat helyét
és az építményben, épületen belül vagy a szabadtéren - a közlekedési (kijárati) úton - annak
irányát mutatja,



menekülésiútirány-jelző rendszer: olyan rendszer, amely szembetűnő és félreérthetetlen
információt és megfelelő vizuális utasítást biztosít a bent tartózkodók számára a terület
elhagyásához vészhelyzet esetén a kijelölt menekülési útvonalon azáltal, hogy egyértelműen
elrendezett vizuális eszközöket, jeleket és megjelöléseket alkalmaz,



önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség
vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló
önálló bejárata van.



menekülési útvonal: a menekülő személyek által igénybe vett közlekedési útvonal, amely
kialakításával tűz esetén a kiürítés második szakaszában - tömegtartózkodásra szolgáló
helyiség esetén a helyiség kiürítésére szolgáló nyílászárót követő útvonalon - biztosítja a
menekülő személyek biztonságát a meneküléshez szükséges időtartamig,
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robbanásveszélyes állapot: a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag
vagy keverék olyan mennyiségben való jelenléte, valamint előfordulási módja, állapota, mely
esetén az égés, robbanás feltételei közül legalább még az oxigénkoncentráció vagy a gyújtási
energia adott,



szabadba vezető kijárat: az építmény külső térelhatároló szerkezetén elhelyezett kijárat,
amelyen keresztül a menekülő személyek az építményt elhagyják a biztonságos térbe
menekülés során,



felülvilágító: a helyiséget felülről lezáró szerkezet alatti helyiség, térrész bevilágítását szolgáló
építési termék, építményszerkezet,



tiltó jel: olyan biztonsági jel, amely veszélyes magatartást tilt, valamint az adott helyen
veszélyes tevékenység végzésének tilalmára utal,



tűzgátló lezárás: építményszerkezetek nyílásainak, áttöréseinek, valamint vezetékek,
vezetékrendszerek átvezetésének tűzterjedést gátló elzárását biztosító műszaki megoldás,
amely a tűz nyíláson, áttörésen, valamint a vezetéken keresztüli terjedését meghatározott
ideig meggátolja; ebbe a körbe tartoznak a tűzgátló nyílászárók, a tűzgátló záróelemek, a
tűzgátló réskitöltő-réslezáró rendszerek és a tűzgátló lineáris hézagtömítések,



tűzgátló nyílászáró: a tűzgátló ajtó, ablak, kapu, függönykapu, redőnykapu, zsalu és a
technológiai szállítópálya átvezető nyílását lezáró tűzgátló lezárás, amely csukott állapotban a
tűz átterjedését meghatározott ideig meggátolja,



tűzoltó készülék felülvizsgáló: karbantartó személyt alkalmazó, tűzoltó készülék
karbantartását végző vállalkozás, mely karbantartó műhelyt nem tart fenn, és amelynek OKF
azonosító jelét karbantartó szervezet biztosítja,



tűzszakasz: az épület, a speciális építmény, a szabadtéri tárolóterület meghatározott része,
amelyet a szomszédos építmény- és térrésztől tűzterjedés ellen védetten alakítanak ki,



tűzvédelmi jel: olyan biztonsági jel, amely tűzvédelmi berendezés, eszköz vagy tűzoltó
készülék elhelyezésének helyét jelzi,



tűzvédelmi üzemeltetési napló: tűzvédelmi műszaki megoldások
felülvizsgálatának, karbantartásának igazolására szolgáló dokumentum,



tűzveszélyességi osztály: az anyagra, keverékre vonatkozó besorolás, amely az anyag, keverék
fizikai, kémiai tulajdonságát alapul véve, tűzvédelmi szempontból a viselkedését,
veszélyességét jellemzi,



tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag
gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel vagy nyílt lánggal,
továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár,



üzemeltető: a létesítmény, épület vagy épületrész üzemeltetését ellátó, az üzemeltetés során
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény 18. §-ában meghatározott követelmények biztosításáért felelős személy vagy
szervezet,



üzemeltetői ellenőrzés: az üzemeltetői ellenőrzést végző személy vagy az üzemeltető által
írásban megbízott jogi személy által végzett, az érintett műszaki megoldás
működőképességéről való, jellemzően szemrevételezéses meggyőződés és annak írásban
történő dokumentálása,



üzemeltetői ellenőrzést végző személy: az üzemeltető által megbízott vagy kijelölt személy,
aki végrehajtja az üzemeltetői ellenőrzést,



villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálata: a jogosult személy által végzett, a villamos
berendezés tűzvédelmi megfelelőségének, hibáinak megállapítására és minősítésére irányuló
felülvizsgálat,



passzív tárolás: a tárolt anyag bontatlan, zárt, gyári csomagolásban és edényzetben vagy
szállításra minősített csomagolásban és edényzetben történő tárolása, forgalmazása,

ellenőrzésének,
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robbanásveszélyes tér: egy vagy több robbanásveszélyes zóna által alkotott, beltéren vagy
kültéren lévő, nyitott vagy zárt térrész,



tűzveszélyességi fokozat: az éghető folyadékoknak és olvadékoknak a lobbanáspontjuktól és
az üzemi hőmérsékletüktől függő, a vonatkozó műszaki követelmény szerinti kategóriája
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3. TŰZVÉDELMI FELVILÁGOSÍTÁS, OKTATÁS, KÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS
3.1. Tűzvédelmi oktatás


„A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról” szóló módosított 1996.
évi XXXI. törvény 22. §. (3) bekezdése értelmében foglaltak alapján a munkáltató köteles
gondoskodni a munkavégzésben résztvevők tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres
továbbképzéséről.



Olyan munkavállalót, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem,
illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem
szabad foglalkoztatni.
A tűzvédelmi oktatásban legalább az alábbiakra kell kitérni:
 a munkahelyek kialakítására, sajátosságaira,
 a létesítmény tűzvédelmi szabályzatában és Tűzvédelmi tervében foglaltakra,
 az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének feltételeire,
 a munka befejezésekor a helyiségek és a munkaterület elhagyásakor elvégzendő, illetve
ellenőrizendő tűzvédelmi teendőkre,
 a tűz esetén követendő magatartásra,
 a tűzjelzés módjára és tartalmára,
 tűzoltó készülékek, tűzvédelmi felszerelések használatára,
 a tűzvédelmi rendelkezések megszegésének következményeire.
Az oktatás befejezését követően a dolgozót be kell számoltatni és meg kell győződni arról, hogy az
oktatott anyagot elsajátította és azt munkavégzése során alkalmazni tudja.
A tűzvédelmi oktatáson az előzetesen meghatározott helyen és időben, valamennyi érintett dolgozó
köteles részt venni. Az oktatásról távolmaradt dolgozók részére munkába lépésüket követő egy héten
belül pótoktatást kell tartani.
3.2. Az oktatás megtörténtének dokumentálása


Az oktatás megtartását a dolgozó aláírásával köteles igazolni.



Az oktatásról készült jelenléti ívet a tűzvédelmi irattartóban kell tárolni.



A jelenléti ívnek tartalmaznia kell:


Az oktatott nevét



Az oktatás tárgyát (tűzvédelmi szabályzat, tűzvédelmi terv, tűzoltó készülék használata,
stb.)



Az oktató nevét



Az oktatás dátumát

 Az oktató és az oktatott aláírását.
A tűzvédelmi oktatások végrehajtását Tűzvédelmi oktatási naplóban kell rögzíteni. Az oktatáson
elhangzottak tudomásulvételét a dolgozóknak aláírásukkal kell igazolni.


Ismétlődő tűzvédelmi oktatást évente egy alkalommal kell tartani



Munkába állás előtt az új belépő dolgozókat tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.



Azt a dolgozót, aki 5 hónapnál hosszabb ideig távol volt tűzvédelmi oktatásban kell
részesíteni.

3.3. Új alkalmazott oktatása



Minden alkalmazottat a munkába állás előtt általános és a munkakörnyezet speciális
elemeit tartalmazó elméleti, továbbá gyakorlati tűzmegelőzési oktatásban kell
részesíteni.
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Az általános és speciális elméleti, gyakorlati oktatást a munka jellegének és
veszélyességének megfelelően úgy kell meghatározni, hogy az alkalmazott a
tűzvédelmi ismereteket és készségeket megszerezze.



A munkahelyre vonatkozó általános oktatás megtartása az Adminisztrátor munkatárs
által az új belépőkről szolgáltatott adatok, információk alapján a tűzvédelmi
szolgáltató feladata vagy a rektor által kijelölt személy, aki a külső szolgáltató által ki
lett oktatva. A rektor felel azért, hogy a munkavállaló az oktatást igazoló
dokumentum (oktatási napló) tűzvédelmi szolgáltató aláírásáig nem állhat munkába.

3.4. Soron kívüli oktatás



Soron kívüli oktatást kell tartani a következő esetekben:
o új tűz-vagy robbanásveszélyes anyag, technológia alkalmazásakor
o aki hat hónapnál hosszabb távollét után ismét munkába lép,
o aki tűzvédelmi ismeretek hiányában a munkavégzés alól felmentésre került,
o munkahely vagy munkakör megváltozásakor (amennyiben az új munkahelyre,
munkakörre vonatkozó tűzvédelmi ismeretek nem fedik le az előző
munkahelyre, munkakörre vonatkozó ismeretanyagot),
o ahol azt a tűzvédelmi hatóság vagy a TPFnál magasabb vezető beosztású
személy elrendeli,
o a tűzvédelmi előírások megsértése és a munkahelyen bekövetkezett tűz
esetén.
o A soron kívüli tűzvédelmi oktatást az oktatási naplóban dokumentálni kell.

3.5. Ismétlődő oktatás



A munkavállalókat évenként legalább egyszer ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell
részesíteni. Az oktatás megszervezése a tűzvédelmi megbízott feladata a tűzvédelmi
szolgáltatóval előre egyeztetett időpontban, az oktatást a tűzvédelmi szolgáltató
végzi.



Az oktatást oktatási naplóban kell dokumentálni.



A hiányzóknak, távolmaradóknak pótoktatást kell szervezni. A pótoktatás
megszervezése a tűzvédelmi megbízott a feladata a tűzvédelmi szolgáltatóval előre
egyeztetett időpontban.



Évente legalább egy alkalommal az elméleti ismereteken túl gyakorlati képzést is
szükséges tartani. Gyakorlatban kell végrehajtani a TPF egy kijelölt helyiségének /
épületének kiürítését a Tűzvédelmi Terv szerint. A tűzvédelmi gyakorlat
megszervezése a tűzvédelmi megbízott feladata, a lebonyolításban a tűzvédelmi
szolgáltató közreműködik.

3.6. Speciális (eseti) tűzvédelmi oktatás



A létesítmény területén működő technológiákról, gépekről, berendezésekről,
tevékenységekről, szükség szerinti speciális tűzvédelmi oktatást kell tartani az
alkalmazott részére.
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A speciális tűzvédelmi oktatást a tűzvédelmi megbízott szervezi a tűzvédelmi
szolgáltató közreműködésével

3.7. Tűzvédelmi szakvizsga



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 melléklete szerint,
a tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörökön belül, a TPFnál
a hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végző
személyeknek kell rendelkezniük érvényes tűzvédelmi szakvizsgával. Szakvizsgával
kell rendelkeznie annak a vezetőnek is, aki a tűzvédelmi szakvizsgához kötött
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 TPF-en jelentkező tűzvédelmi szakvizsga igény felméréséről, az oktatásszervező
felkéréséről és az oktatás, egyúttal a vizsga végrehajtásról tűzvédelmi megbízott
gondoskodik.



Az adminisztrátor munkatárs a tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező dolgozókról
nyilvántartást vezet, amelynek elsődleges célja a szakvizsga bizonyítványok
érvényességi idejének nyomon követése. A nyilvántartás tartalmazza személyenként
és foglalkozási áganként a szakvizsga bizonyítvány és vizsga jegyzőkönyv kiállításához
szükséges személyes adatokat, a bizonyítvány sorszámát és kiadásának dátumát, a
lejárati idejét, a dolgozó munkahelyét és beosztását.



A tűzvédelmi szakvizsga eredeti példányának megőrzéséről a munkavállaló
gondoskodik, a TPF kizárólag annak fénymásolati példányát őrizheti meg.
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4. TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK SZABÁLYAI:
Tűzveszélyes tevékenységnek minősül az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag
gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel és/vagy nyílt lánggal, izzással,
parázslással, szikrázással jár.
4.1. Tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó előírások
A tűzveszélyes tevékenység lehet állandó jellegű és alkalomszerű.
Tűzveszélyes tevékenységnek minősül:
 hegesztés,
 forrasztás,
 olvadékok (pl. bitumen) melegítése,
 fémek hő- és szikraképződéssel járó megmunkálása
A TPF területén tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet, vagy robbanást
okozhat.
Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a
célra kialakított, létesített helyen a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 143/2004. (XII.
22.) GKM rendelet alapján szabad végezni.
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység csak az előzetes, írásban megfogalmazott feltételek alapján
szabad végezni, a feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata.
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó engedélyt az alábbi munkaköröket betöltő
személyek, a tűzvédelmi szolgáltató iránymutatása szerint adhatnak ki:


rektor



tűzvédelmi megbízott

Amennyiben külső szervezet vagy személy végez tűzveszélyes tevékenységet a TPF területén, a
feltételeket a külső szervezet vezetője adja ki, de azt az 5.1.3. pontban felsorolt beosztású
személyekkel és/vagy tűzvédelmi szolgáltatóval egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi
sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.
Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére kiadott engedélynek a következőket kell
tartalmaznia:
 a tevékenység végzésének helyét, idejét;
 a munka részletes leírását;
 a munkát végző nevét, szakvizsga és tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány számát;
 a készenlétben tartandó tűzoltó felszerelések, tűzoltó készülékek felsorolását,
típusát;
 a felügyeletre vonatkozó előírásokat.
Az engedélyt kiadó felelős:


a tűzvédelmi, munkavédelmi feltételek és az intézkedések meghatározásáért;



a biztonságos munkavégzéshez szükséges védőeszközök, felszerelések, tűzoltóeszközök
biztosításáért;



szükség esetén felügyelet biztosításáért;



a felügyelet vagy biztonságos munkavégzés különleges feltételeinek megállapításáért (pl.
gázkoncentráció mérés, ha szükséges);



éghető anyagok eltávolításáért, letakarásáért
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éghető folyadékkal szennyezett csővezetéken végzett tűzveszélyes tevékenység esetén a
csővezeték megtisztításáért, inert gázzal való feltöltéséért



az engedélyben foglaltak betartásáért és betartatásáért

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére kiadott írásbeli engedélyt mindig be
kell mutatni annak a munkahely szerinti tűzvédelemért felelős vezetőnek, akinek a
területén történik a munkavégzés. Szükség esetén az engedélyt a helyi sajátosságoknak
megfelelően ki kell egészíteni.

Külső vállalat részéről történő alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző dolgozókkal ismertetni
kell:
 a létesítményre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzatot a szükséges mértékig,
 a tűzjelzés lehetőségét és módját,
 a munkaterületen számba jöhető, előforduló anyagok tűzveszélyes jellemzőit,
 a közmű nyitó- és zárószerkezeteinek helyét,
 a villamos berendezések leválasztó kapcsolóinak helyét,
 a kiürítési és menekülési lehetőséget, a vészkijáratokat.




A munkavezető felelős:
o

a helyszíni szemle megtartásáért;

o

az engedélyben meghatározottak maradéktalan betartásáért

A munkavégző felelős
o

a munkavégzés során az engedélyben meghatározottak maradéktalan betartásáért;

o

egyéb eljárási szabályok betartásáért



A munkavégzésre csak kifogástalan berendezés, eszköz használható. Az esetleg keletkező tűz
oltására az engedélyben meghatározott tűzoltó felszerelést kell készenlétben tartani.



Tűzveszélyes környezetben végzett tevékenység végzéséhez – munkakezdéstől a befejezésig
a munkahely szerinti vezető köteles felügyeletet – szükség esetén műszeres felügyeletet is –
biztosítani.



Amennyiben a munkát végző személy az engedélyben foglalt előírásokat nem tartja be, úgy
őt a munkavégzés alól azonnali hatállyal fel kell menteni, illetve el kell tiltani.



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



A munkát végző személy a munka befejezésekor köteles a helyszínt átvizsgálni és
megszüntetni minden olyan körülményt, ami tűz keletkezéséhez vezethet. A munka
befejezését a munkát végző köteles a munkaterület szerint illetékes vezetőnek és
munkavégzésre engedélyt kiadónak bejelenteni.



Tűzveszélyes tevékenységet egyedül, egy személy nem végezhet. A munkavégzők közül egy
személynek irányítónak (munkavezetőnek) kell lennie.



A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas
tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.



Tűzveszélyes tevékenységet csak akkor lehet végezni, ha a munkahely veszélyes körzetéből
minden tűz- és/vagy robbanásveszélyes anyagot eltávolítottak, illetve az éghető anyag
meggyulladásának lehetőségét megfelelő módon megakadályozták.
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A munkavégzés veszélyes körzetében a munka jellegével össze nem egyeztethető
tevékenység (pl. festés, alkatrészmosás éghető folyadékban) nem végezhető!



Magasban (2 méter felett) végzett tűzveszélyes tevékenység során figyelemmel kell lenni a
munkavégzés helye alatti területre, az éghető anyagokat a veszélyeztetett környezetből el
kell távolítani, vagy ha ez nem lehetséges, védelmükről (pl. letakarással) gondoskodni kell.
Ezen szintekre felügyeletet (figyelőt) és tűzoltó készüléket kell biztosítani.



Figyelő személyt kell alkalmazni minden esetben, ha:
o

a tevékenység tűzveszélyes vagy robbanásveszélyes környezetben, magasban, tartály
belsejében történik;

o

a munkavégzés helyéről a gázpalackok nem láthatóak;

o

olyan helyen történik a tevékenység, ahol a faláttöréseken, nyílásokon áthulló szikra
vagy a falon áthaladó csővezeték felforrósodása a szomszéd helyiségben tüzet
okozhat.



A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a
környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.



A szabadban csak nappal, szélcsendes időben lehet tüzet gyújtani. A tüzet és az üzemeltetett
tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad. Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs,
a tüzet azonnal el kell oltani.



Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket, illetőleg
felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható,
illetőleg a tűz eloltható.



Hegesztést csak szabványos és kifogástalan állapotban levő hegesztő-berendezéssel szabad
megkezdeni és végezni. Szivárgó tömlővel, bizonytalanul csatlakozó szerelvényekkel dolgozni
nem szabad.



Ív- és lánghegesztést csak hegesztői képesítéssel és tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező
személy végezhet.



A helyiség födém- és faláttöréseit, továbbá több szinten áthaladó csővezetékek nyílásait
tűzgátló anyaggal és hézagmentesen le kell zárni.



Éghető anyagú padozattal burkolt helyiségben a padozatot az éghető hulladéktól fel kell
takarítani és locsolni.



Amennyiben a helyiség tűz- vagy robbanásveszélyes gázt vagy folyadékot tartalmaz, a munka
megkezdése előtt gondoskodni kell a gyulladás- illetve a robbanásveszély megszüntetéséről,
a helyiségben a megfelelő szellőzésről. Erről a munka megkezdése előtt gázkoncentráció
méréssel meg kell győződni.



Amennyiben a munka alatt fennáll a gőz- vagy gázképződés veszélye, annak befejezéséig
folyamatosan biztosítani kell a gázkoncentráció mérést, intézkedni kell a keletkező gőz vagy
gáz elszívásáról, illetve a koncentráció veszélyes szint alatt tartásáról.



Éghető folyadékkal szennyezett csővezetéken vagy technológiai berendezésen végzett
tűzveszélyes tevékenység esetén a csővezetéket vagy a berendezést lehetőség szerint meg
kell tisztítani, majd nem éghető, semleges gázzal (szén-dioxid, nitrogén, argon stb.) át kell
fúvatni, fel kell tölteni.



Éghető anyagot a munkavégzés 5 (öt) méteres körzetéből el kell távolítani, ha az nem
lehetséges, vizes ponyvával történő letakarással kell védeni a szikraszóródás ellen.



Tűzvédelmi célú takarásra csak erre minősített tűzvédelmi takaró használata engedélyezett,
amelyet a gyártói vagy forgalmazói előírásoknak megfelelően kell alkalmazni.
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Tilos az oxigénpalackot zsíros, olajos kézzel, ronggyal kezelni, valamint a palackok
szerelvényezéskor dohányozni és nyílt lángot használni. Gázpalackot feldőlés ellen rögzíteni
kell.



Forrasztásnál biztosítani kell, hogy a páka a hőátadással, hősugárzással ne legyen
gyújtóforrás.



Izzó pákát vagy felhevült pákát, továbbá elektromos pákát felügyelet nélkül hagyni, éghető
anyagra rátenni nem szabad és csak a teljes lehűlés után lehet a tároló helyre tenni.



A tűzgyújtási engedély a munkaterületre vonatkozó dohányzási tilalmat nem oldja fel, a
munkavégzéshez szükséges egyéb engedélyeket nem helyettesíti.



Közvetlen tűz- vagy robbanásveszély esetén a tűzveszélyes tevékenységet azonnal abba kell
hagyni, a villamos hegesztőkészüléket a hálózatról le kell kapcsolni, a lánghegesztő
berendezések gázpalackjait el kell zárni, és a veszélyeztetett területről el kell távolítani.



A munka befejezésekor vagy munkaszünet esetén (5 percen túl), a villamos hegesztőberendezést a hálózatról le kell kapcsolni, a lánghegesztő berendezés gázpalackjait el kell
zárni és rögzítve kell tárolni, a reduktort és a tömlőket nyomás mentesíteni kell.



A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét
tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami
tüzet okozhat.



A tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt vagy annak fénymásolatát a munkát végzőknek a
helyszínen kell tartani.



Ha a munkavégzés helyszínén tűzeset történt, akkor az engedély további munkavégzésre
nem érvényes, a munkavégzést fel kell függeszteni.



A munka befejezését az engedélyt kiadó felé jelezni kell, a területet át kell adni.

4.2. Dohányzás


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



Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanásveszélyes osztályba
tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel
kell jelölni.



Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására,
tárolására szolgáló helyiségbe vagy szabadtérbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján
szabad. Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott
eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.



Hamutartók tartalmát éghető anyagból készített (papír vagy műanyag kosár) tárolóba üríteni
TILOS!



TPF munkavállalói és a hallgatók részére dohányzási lehetőség az udvaron kialakított
dohányzóhelyen történhet.
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5. LÉTESÍTÉSRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK. ROBBANÁS ELLENI VÉDELEM
5.1. Létesítési szabályok


A létesítmények tervezésével és elhelyezésével kapcsolatos tűzvédelmi rendelkezések
betartásáért a tervező a felelős.



A létesítmények tűzvédelmi helyzetére kiható változást (pl. új technológia, gép beállítása,
raktározási mód megváltoztatása stb.) annak megkezdése előtt 15 nappal a tűzvédelmi
hatóságnak írásban be kell jelenteni.



Új létesítmény kialakításakor a tervező köteles a tűzvédelmi szabályok, előírások
érvényesítéséről a tervdokumentációhoz nyilatkozatot csatolni.



Új létesítmények, technológiai rendszerek, tűzveszélyes berendezések tervezésekor, illetve a
meglévők módosításakor, átalakításakor, megrendelői adatszolgáltatáskor tűzvédelmi
vonatkozásban a rektor, valamint a külső szakszolgáltató véleményét ki kell kérni és
figyelembe kell venni.



A létesítésnek a jogszabályokban, szabványokban, szabályzatokban, műszaki előírásokban és
határozatokban előírt tűzvédelmi szabályait, előírásait a tervező, a beruházó és a kivitelező
külön felhívás nélkül is kötelesek érvényre juttatni.



A beruházó köteles a kivitelezésre kerülő építmény tervdokumentációját és építészeti,
gépészeti, technológiai műleírásokat (szükség esetén tanúsítványokat), tűzvédelmi leírást
külön fejezetben elkészíteni és azokat a TPF részére átadni.



Az építmények, szabadterek között olyan tűztávolságot kell tartani, hogy a keletkezett tűz
vagy robbanás a szomszédos építményeket, szabadtereket ne veszélyeztesse, a veszélybe
került személyek menekítése, illetőleg eltávolítása, valamint a tűzoltóegységek zavartalan
felvonulási és működési lehetősége biztosítva legyen.



A különböző tűzvédelmi berendezések tervezésével, kivitelezésével, beépítésével stb.,
kapcsolatos dokumentációkat, engedélyeket, nyilatkozatokat stb. a TPF részére biztosítani
kell.



Tűzvédelmi berendezések tervezését, kivitelezését
szakvizsgával rendelkező személy végezhet.

kizárólag

érvényes

tűzvédelmi

5.2. Robbanás elleni védelem


A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítása, feldolgozása,
használata, tárolása és forgalmazása során az érintett térrészben, helyiségben, építményben,
ipari technológiai egységben, továbbá az e tevékenységekkel összefüggő tervezés és
kivitelezés során a robbanás elleni védelmet tervezéssel és védelmi intézkedésekkel
biztosítani, a védelmi intézkedéseket dokumentálni kell.



A robbanás elleni védelem kialakításához a robbanásveszélyes terek robbanásvédelmi zónába
sorolását el kell végezni.



Ott, ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítása,
feldolgozása, használata, tárolása és forgalmazása történik, a robbanásveszélyes zónák
nagyságát, alakját, minőségét és a telepített berendezések megengedett legmagasabb
felületi hőmérsékletét meg kell határozni.



A robbanás elleni védelem biztosítása céljából
o

a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag jelenlétét térben és időben
korlátozni kell,

o

a lehetséges gyújtóforrások kizárásáról, korlátozásáról gondoskodni kell
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a robbanásveszélyes térben az esetlegesen bekövetkező robbanás káros hatásait
korlátozni kell

Robbanásveszélyes technológia alkalmazása esetén az esetlegesen bekövetkező robbanás
káros hatásait olyan módon kell korlátozni, hogy
o

nem idéz elő a technológián kívüli robbanást,

o

közlekedési útvonalat, tűzoltási felvonulási területet és utat, személyeket nem
veszélyeztet,

o

az építményszerkezeteket a lehető legkisebb károsodás érje



Robbanásveszélyes térben csak olyan villamos és nem villamos berendezések
alkalmazhatóak, amelyek a robbanásveszélyes zónának megfelelő robbanásbiztos védelmi
móddal rendelkeznek.



Robbanásveszélyes anyagokat is felhasználó gépi berendezések, helyiségek
létesítését/telepítését megelőzően a hatályos jogszabályok, szabványok alapján az
üzembehelyezés/használatbavétel előtti első villamos és nem villamos berendezésekre
vonatkozó felülvizsgálatokat el kell végeztetni az arra jogosult személlyel/szervezettel,
valamint el kell készíteni a robbanásvédelmi dokumentációt. A robbanásvédelmi vizsgálat
munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül azzal, hogy a vizsgálatban legalább középfokú
tűzvédelmi szakképesítésű személy részvétele szükséges.
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6. A TEVÉKENYSÉGRE ÉS A TEVÉKENYSÉG HELYSZÍNÉRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI
SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK
6.1. Általános szabályok


A létesítményre vonatkozó tűzvédelmi dokumentációkat az üzemeltetőnek az adott
létesítmény területén kell tartania.



A létesítmény helyiségeit, szabadteret csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és
telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek
megfelelően szabad használni.



Az épületek, berendezések rendeltetésszerű használatáért, a tűzvédelmi előírások
betartásáért alapvetően az üzemeltető, illetve a kezelő a felelős.



Minden tűzvédelemre kiható változást a munkahelyi tűzvédelmi szabályzatban fel kell
tüntetni.



A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól
látható helyen a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra
figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni. Az ajtókon szükség szerint - fel kell tüntetni a helyiség elnevezését, számát valamint a kulcs tárolási
helyét.



A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez
szükséges anyag és eszköz tartható. Az épületben raktározott, tárolt anyag, termk
mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett, valamint a vonatkozó műszaki
követelményben megengedett tűzterhelési értéket.



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



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



Minden helyiség, építmény elektromos szerelése feleljen meg a létesítéskor érvényben lévő
szabvány előírásainak.



A TPF területén csak az érvényes előírásoknak megfelelő sértetlen villamos szerszám, gép,
berendezés használható.



A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, biztosítók rendeltetését, a kapcsolók állását
jelölni kell.



A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell
kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.



A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek
ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg
kell szüntetni.



A közművek nyitó és zárószerkezetéhez, tűzoltó készülékekhez a hozzáférhetőséget
biztosítani kell, a közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg
sem szabad. A telefonok mellett a fel kell tüntetni a segélyhívószámokat, illetve a TPF
területén a munka- és tűzvédelemért felelős személyek elérhetőségét. A létesítmény
közlekedési, tűzoltási, felvonulási útvonalait, területeit, valamint földfeletti tűzcsaphoz,
tározóhoz vezető utakat állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas
a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
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A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg
kell jelölni.



Az épületekben kijárati és vészkijárati ajtókat valamint a menekülési útvonalakat azok teljes
hosszában megfelelő világító, utánvilágító biztonsági jelzésekkel meg kell jelölni oly módon,
hogy az épület bármely pontján, minden esetben legalább egy menekülési útvonaljelző
biztonsági jel látható legyen.



A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló
helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege
az ajtók zárva tartását szükségessé teszi – veszély esetére – az ajtók külső nyithatóságát a
tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell. A belső nyithatóságtól
csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja.



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



Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot alkalomszerűen csak szabadban vagy hatékonyan
szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.



Olajos, zsíros munkaruha, védőruha – ruhatár-rendszerű öltöző kivételével – csak
fémszekrényben helyezhető el.



Ha robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő a
helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet.
Ezt jól látható módon jelölni kell.



Éghető folyadékot, éghető és égést tápláló gázt szállító csőrendszernél és tárolóedénynél,
továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az éghető folyadék csepegését,
elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot
haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a
célra kijelölt helyen kell tárolni.



Raktározásnál, tárolásnál be kell tartani az gázpalackok, éghető folyadékok és az éghető
szilárd anyagok tárolási előírásait.



A közvetlen munkahelyi vezetőnek a munkahelyen a tevékenység közben és annak
befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a
szabálytalanságokat meg kell szüntetni.



Robbanásveszélyes térben csak olyan készülék, eszköz, berendezés, erő- és munkagép
helyezhető el és használható, amely az alkalmazási helyén a megállapított robbanásveszélyes
zóna minőségének, valamint hőmérsékleti osztályának vagy mértékadó legmagasabb
hőmérsékletének megfelel, és amit a robbanásvédelem szabályai szerint gyártottak,
felülvizsgáltak, karbantartottak, javítottak.

6.2. Dohányzásra, dohányzó helyekre vonatkozó szabályok


A mindenkori dohányzással kapcsolatos előírások feleljenek meg a hatályos Országos
Tűzvédelmi Szabályzatban, valamint a nemdohányzók védelméről szóló 2011. évi XLI.
törvényben előírtaknak.



Dohányozni nem szabad zárt helyiségben, szabadtéren, ahol robbanás-, vagy tűzveszélyes
osztályba tartozó anyagot előállítanak elő, tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat
biztonsági jellel kell jelölni.



A létesítmény területén a szabadtéren kijelölt dohányzó helyeken kívül tilos a dohányzás!



Nem jelölhető ki dohányzóhely zárt légterű helyiségekben!



Dohányzó hely a bejáratoktól számított 5 méteres távolságon belül nem jelölhető ki.
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Égő dohány neműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni,
ahol tüzet vagy robbanást okozhat.



Robbanás-, vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására
szolgáló helyiségbe vagy szabadtérbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján
szabad.



7.2.8. Minden olyan bejárati ajtót, amely a szabadból nyílik az épületbe, meg kell jelölni a
dohányzás tiltó táblával.



A dohányzásra kijelölt szabadtéri hely az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:



o

megfelelő számú, nem éghető anyagú hulladéktárolót és hamutartót kell elhelyezni,

o

olyan helyen kell kijelölni, ahol nem kell megfordulni olyan személyeknek, akik nem
dohányoznak,

o

a dohányzó hely rendszeres takarításáról gondoskodni kell, száraz növényzetű
aljzattól mentes legyen,

o

a kijelölt dohányzó helyen gyúlékony, tűzveszélyes anyag nem tárolható.

A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket a
jogszabályban meghatározott tartalmú és formájú felirat vagy jelzés alkalmazásával kell
megjelölni.

6.3. Tárolás általános szabályai


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



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



Tárolás esetén:
o

200 m2 feletti tároló helyiség födém- vagy tetőszerkezete, valamint a tárolt anyag
között legalább 1 méter távolságot kell biztosítani,
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o

a helyiségben tárolt anyag tárolási magassága nem haladhatja meg a füstkötény alsó
síkjának vonalát, kivéve, ha már létesítéskor ettől eltérő tárolás engedélyezése
történt vagy számítással igazolható az eltérő tárolás,

o

a tárolt anyag és a füstkötény függőleges síkja között 1 méter távolságot kell tartani.



A fokozottan tűz- és robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot és
éghető folyadékot raktározni, tárolni csak nem éghető anyagból készült állványon, polcon
szabad.



Tárolásra, raktározásra vonatkozóan az 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben meghatározottak
az irányadók.



Szabadtéri tárolásnál az épülettől tartandó tűztávolságot
o

az épület homlokzatának vagy bármely, a homlokzati síkból kiugró épületrésznek
alaprajzi vetületétől,

o

az épületen kívüli, azzal összeköttetésben álló technológiai berendezés esetén annak
alaprajzi vetületétől és

o

az épülettel vagy annak részével közös tűzszakaszba tartozó szabadtéri tárolás esetén
a tárolóterület oldalhatárától

kell mérni az alábbiak szerint:
A tárolási egységben tárolt anyag jellege,
tűzveszélyességi jellemzői

Épület és tárolási egység közötti tűztávolság (m), ha
az épület mértékadó kockázati osztálya
NAK

AK

KK

MK

Kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és
csak ilyen anyagból készített termék, tárgy; éghető
anyagú csomagolás, tárolóeszköz nélkül

nincs követelmény (tekintettel az éghető
csomagolás és tárolóeszköz hiányára)

Csak fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba
tartozó anyag, 3000 litert meghaladó mennyiségben

10

10

12

14

6

6

8

10

Mérsékelten tűzveszélyes és nem tűzveszélyes
osztályba tartozó anyagok és ilyen anyagból készített
termék, tárgy a csomagolás tűzvédelmi jellemzőitől
függetlenül, és legfeljebb 3 000 liter mennyiségben
fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba
tartozó anyag
Kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és
csak ilyen anyagból készített termék, tárgy éghető
anyagú csomagolással
Kizárólag fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes
osztályba tartozó anyag legfeljebb
3 000 liter mennyiségben

6.4. Tűzoltási út, terület, közlekedési és egyéb utak, kiürítési útvonal


A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint
oltóanyagszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell
tartani, amely az időjárási viszonyoktól függetlenül alkalmas a tűzoltó gépjárművek
közlekedésére és működtetésére.



A menekülési útvonalak átbocsátóképessége nem szűkíthető le a menekülést biztosító
szélesség alá.
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A személyek tartózkodására, közlekedésére szolgáló és üzemelés alatt álló helyiségek
kiürítésre szolgáló ajtóit lezárni, üzemszerűen zárva tartani akkor lehet, ha az ajtó vészeseti
nyithatóságát biztosítják. Abban az esetben, ha a rendeltetés, a tevékenység jellege a belső
nyithatóságot kizárja, az ajtó külső nyithatóságát a tűzvédelmi hatóság által meghatározott
módon biztosítani kell.



A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket – kivéve a legfeljebb 50
fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat –, míg a
helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad.



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



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



A létesítmény kiürítési-mentési útvonalait raktározás céljára használni nem szabad.



Az építmény, épület üzemeltetője köteles a biztonsági jelzéseket karbantartani, a világító
jelzések működését, működőképességét jogszabályban, vagy vonatkozó szabványban, ezek
hiányában a gyártó által előírt rendszerességgel ellenőrizni, azt ellenőrzési naplóban
dokumentálni, továbbá a biztonsági jeleket a körülmények változásaiból adódóan vagy
elhasználódásuk miatt szükségszerűen cserélni, illetőleg a meglétükről meggyőződni. Azokat
a jelzést adó eszközöket, amelyek hálózati energiaforrásról működnek, tartalék
energiaforrással kell ellátni úgy, hogy a hálózati energia kimaradása ne okozza azok
működésképtelenségét.



Az elektromos áramforrásról működő menekülési útvonaljelzések működőképességét
rendszeresen, de legalább havonta az üzemeltetőnek próbával ellenőrizni kell, melyről
ellenőrzési naplót kell vezetni. A meghibásodott elemeket (akkumulátor, fénycső)
haladéktalanul cserélni kell.



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.
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6.5. Tüzelő és fűtőberendezések


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



Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezés
használható.



A TPF helyiségiben kiegészítő fűtésére tüzelőberendezést alkalmazni tilos!



A TPF helyiségeiben -kiegészítő fűtésként- elektromos fűtőberendezést kizárólag a rektor
írásos engedélye alapján lehet használni.



A tüzelő-, illetőleg fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, csak a berendezés
működését ismerő és arra alkalmas személy felügyeletéről gondoskodni kell.



A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő
éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell
alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel
való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.



A munkahely elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.

6.6. Kémények használati szabályai


Az égéstermék-elvezető berendezés (kémény) használaton kívüli bekötő és tisztító nyílásait
A1 tűzvédelmi osztályú anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani. A koromzsákot és a
tisztító ajtókat, idomokat állandóan zárt állapotban kell tartani.



Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető anyagú, az égéstermék legmagasabb
hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú, megfelelő minősítéssel rendelkező összekötő elem
(füstcső) használható, mely gyújtási veszélyt ne okozhat.



A TPF köteles igénybe venni a kéményseprő-ipari közszolgáltató által időszakosan
beütemezett sormunkában végrehajtott ellenőrzéseket (évente 1 alkalommal), műszaki
felülvizsgálatokat (kéménytűz után megrendelésre), ha:



o

olyan tüzelőberendezést üzemeltet, amely a hozzá tartozó vagy a hozzá
csatlakoztatott égéstermék-elvezetővel van felszerelve, vagy ahhoz csatlakozik, vagy

o

tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezetőt tart fenn.

7.6.4. A TPF köteles:
o

a közszolgáltató ellenőrzési, felülvizsgálati feladatainak ellátását lehetővé tenni és az
ehhez szükséges feltételeket biztosítani,

o

a kémény üzemeltetést azonnal befejezni és intézkedni a szabálytalanság
megszüntetésére, ha a felülvizsgálat során a kéményseprő-ipari közszolgáltató életés vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetését észleli,

o

egyéb szabálytalanságot legkésőbb a következő ellenőrzés időpontjáig megszüntetni,

o

a közszolgáltatásért járó díjat megfizetni.



Az égéstermék-elvezetők 2 évente történő időszakos felülvizsgálatáért, valamint a 4 évente
történő műszaki biztonsági felülvizsgálatáért a tűzvédelmi megbízott felelős.



Azon épületekben, építményekben, ahol a tüzelőberendezés oktatási, irodai jellegű, vagy
egyéb közösségi térben, vagy vele légtérösszeköttetésben lévő helyiségben van, a vonatkozó
műszaki követelményeknek megfelelő (tanúsított) szén-monoxid-érzékelő berendezést kell
felszerelni és működtetni.

6.7. Szellőztetésre használati szabályok


Szellőztetés során épületek, helyiségek levegőjének tisztántartását, az elhasználódott levegő
pótlását, a felesleges hő, káros por, gőz, gáz eltávolítását, vagy képződésének
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megakadályozását biztosítani kell. Ezért minden helyiségben, ahol munkavégzés folyik,
biztosítani kell a természetes vagy mesterséges szellőztetést.


Olyan tevékenység, amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak hatékony
szellőztetés mellett végezhető.



Természetes szellőztetés célját szolgálhatja ablak, ajtó, szellőzőkürt, kémény, hő- és
füstelvezető, szellőzőnyílás.



A szellőztető berendezések mindenkori üzemkész állapotáért, valamint azok rendszeres
tisztíttatásáért és karbantartásáért a gazdasági igazgató a felelős.



Ha a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag jelenléte során vagy ahol robbanásveszélyes
és tűzveszélyes osztályba tartozó anyag lerakódásával számolni lehet, a szellőztető
berendezéseket a gyártó által meghatározott rendszerességgel tisztítani kell.



A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos.

6.8. 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.



A csatornarendszert úgy kell kialakítani, hogy abba meghibásodás esetén se kerülhessen
olyan anyag, amely az elfolyó vízzel vagy annak szennyező alkotójával hevesen reagál, hőt
termel vagy az egymásra hatás következtében robbanásveszélyes gáz keletkezhet.



A csatornahálózatot a TPF területén vízzárral szakaszokra kell osztani. A csatornahálózatot,
ülepítőt, derítőt természetes vagy mesterséges szellőztetéssel kell üzemeltetni.

6.9. Gépi berendezések tűzvédelmi követelményei


A létesítményekben csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotban lévő, kezelési
utasítással ellátott gépi berendezést szabad alkalmazni.



Minden új tűz- vagy robbanásveszéllyel járó gép, berendezés, technológia, anyag bevezetése,
illetve alkalmazása előtt a tűzvédelmi előírások megállapítása céljából a szükséges
vizsgálatokat el kell végezni (ha szükséges, akkor szakértő bevonásával). A vizsgálatok
elvégzéséért elsődlegesen a TPF a felelős.



Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hőfejlődés vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy
robbanást idézhet elő, a technológiai szabályozó berendezéseken túl legalább 1 (egy) olyan
korlátozó berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését és a hőmérséklet vagy
nyomás további emelkedését – technológiai utasításban meghatározott biztonsági határérték
elérésekor – megszünteti.

6.10.

Villamos berendezés



A TPF területén csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű
használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.



A létesítményben csak engedélyezett világítóberendezések használhatók, a világító
berendezéseket megrongálni, védőburákat leszerelni nem szabad. A csoportosan elhelyezett
villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, valamint ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt
állapotát meg kell jelölni.



A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, főkapcsolók és túláramvédelmi készülékek
rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell.



A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az
éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.



Megrongálódott, hibás vezetéket, berendezést azonnal meg kell javítani!
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A villamos berendezést, fogyasztót csak rendeltetésszerűen és méretezésének megfelelően
szabad igénybe venni.



A villamos berendezést a veszélyes mértékű felmelegedéstől védeni kell, olyan berendezést,
amely a használat során önmagára és környezetére veszélyt jelent, üzemeltetni tilos!



Az elektromos hálózatot és a berendezéseket a megengedett üzemszerű terhelésnél jobban
megterhelni nem szabad.



A berendezések, fogyasztók automatáit áthidalni, olvadó biztosítékát túlbiztosítani nem
szabad.



Ha a használaton kívül helyezett elektromos vezeték fenntartására nincs szükség, azt le kell
szerelni.



A világító berendezést úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az környezetére
gyújtási veszélyt ne jelentsen.



Az elektromos berendezésen éghető anyagból készült díszítő anyagot elhelyezni nem szabad.



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. Kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai,
informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.



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



Elektromos berendezéseken (pl. kapcsoló- és vezérlő szekrények, feszültség-elosztók,
valamint transzformátorok) legfeljebb 2 évente, az arra jogosult, megfelelő
szakképzettséggel rendelkező személlyel / szervezettel termográfiai vizsgálatot kell
elvégeztetni.



Villamos kivitelezési és karbantartási munkát a vonatkozó jogszabályok, szabványok,
szabályzatok stb. figyelembevételével az előírt képesítéssel rendelkező szakember végezhet
(aki az általa végzett munkáról javítási, szerelési nyilatkozatot köteles adni).



A villamos berendezéseket (lerakódott por, festék stb., valamint a kapcsoló szekrények
szellőző rácsait és szűrőit) rendszeresen meg kell tisztítani az olyan szennyeződéstől, amely a
berendezés hőátadását károsan befolyásolja, vagy amelytől önmaga meggyulladhat.



Elektromos tüzet vízzel oltani tilos! Vízzel történő oltás előtt meg kell győződni arról, hogy a
berendezés, helyiség leválasztásra került a villamos hálózatról. A vízzel történő oltás tiltását
megfelelő jelzéssel kell jelölni!



A jogszabályoknak, szabványoknak megfelelő biztonsági és tűzvédelmi jelzésekkel

kell ellátni a tűzeseti főkapcsolót.

6.11.


Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések

A villamos berendezés használatbavételét követően a gondnok, ha jogszabály másként nem
rendelkezik,
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o

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

o

egyéb esetben legalább 6 évenként



a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat
a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek
tényét hitelt érdemlő módon igazolja. A hibák javítására, valamint a „Kivitelezői nyilatkozat”
nevű igazolás kiállítására villamos szakképzettségű személy jogosult. A nyilatkozatot –
csatolva a minősítő irathoz – meg kell őrizni.



A ciklusidőtől függetlenül el kell végezni az erősáramú berendezések szabványossági
felülvizsgálatát a villamos berendezések felújítását vagy jelentősebb mértékű javítását
követően.



A villamos berendezések időszakos tűzvédelmi ellenőrzésének eredményéről minősítő iratot
kell készíteni és ebben fel kell tüntetni:
o

az ellenőrzés időpontját (kezdetét és végét);

o

a vizsgált létesítmény pontos, azonosításra alkalmas megnevezését, a vizsgálat tárgya
pontos, egyértelmű határainak megvonásával;

o

a felülvizsgálat alapját képező szabványokat az évszám feltüntetésével, a
szabványeltérési engedélyeket a dátum és az iktatási szám feltüntetésével,

o

a vizsgálatkor elfogadott különféle bizonylatok (érintésvédelmi mérések; robbanásbizonylatok, stb.) felsorolását;

o

a berendezések minősítését (megfelel; vagy nem felel meg), ill. valamennyi talált és
azonnal ki nem javított hiba hiányosság felsorolását; azok helyének azonosításra
alkalmas meghatározásával,

o

összefoglaló minősítő véleményt arról, hogy e berendezés a rendeltetésszerű
használatra villamos biztonsági szempontból megfelel-e, továbbá javaslatot kell adni
a talált hiányosságok megszüntetésének sürgősségére, ill. veszélyt okozó
berendezésrész esetleges ideiglenes szüneteltetésére vagy leállítására is, határidő
megjelölésével;

o

az ellenőrzést vezető személyek olvasható aláírását, és a szakképzettségét igazoló
bizonyítvány számát; ha a felülvizsgálatot vállalat, vállalkozó végzi, annak cégszerű
aláírását is;

o

a vizsgálatot végző nevét és telephelyét, illetve, ha a vizsgálatot magánszemély végzi,
annak lakcímét;

o

a vizsgált berendezés egyvonalas kapcsolási rajzát vagy erre való hivatkozást a
tápponttól a fogyasztó berendezésekig (a fogyasztó berendezés bejelölésével), de a
20 A-es vagy ennél kisebb névleges áramerősségű túl áram védelem (biztosító
kismegszakító) utáni (ezektől a fogyasztó berendezés felé eső) részek nélkül



A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.



Jogosult felülvizsgáló, lásd: 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 9.§ (1) bek.



Villamos berendezések létesítésekor az üzembe helyezés alkalmával a kivitelező a
berendezések szabványosságáról, a tervek szerinti kivitelezéséről az átadási
dokumentációban köteles nyilatkozni.



A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.



A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy rendeltetésváltás
során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a tűzvédelmi
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felülvizsgálatot el kell végeztetni, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb
felülvizsgálatot határoz meg.


A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor
érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.



A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely
robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.



A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket a technológiából
adódóan rendszeresen használnak.



Az elektromos karbantartás vezető a felülvizsgálatokról vezeti az elektronikus táblázatot. A
táblázatnak tartalmaznia kell a létesítmény, épület, helyiség megnevezését, a legutolsó
felülvizsgálat dátumát (év, hó, nap), a felülvizsgáló tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány
számát, a minősítő iratban feltárt hiányosságokat, valamint a minősítő irat érvényességi
idejét. Amennyiben a felülvizsgáló a vizsgálatot követően hiányosságokat állapít meg, abban
az esetben az elektromos karbantartás vezető megfelelő szakképesítéssel és jogosultsággal
rendelkező személlyel vagy szervezettel a hiányosságokat kijavíttatja, pótoltatja és az erről
szóló jegyzőkönyvet a minősítő irathoz csatolja.



A felülvizsgálati jegyzőkönyvet legalább 2 db példányban és elektronikus formában is el kell
kérni a felülvizsgáló személytől. Az elektromos karbantartás vezető 1 db eredeti példányt
átadja megőrzésre a tűzvédelmi megbízott személy részére.

6.12.

Villámvédelem



Új építménynél, valamint a meglévő építmény rendeltetésének megváltozása során vagy
annak az eredeti alapterület 40%-át meghaladó mértékű bővítése esetén a villámcsapások
hatásaival szembeni védelmet norma szerinti villámvédelemmel (jelölése: NV) kell biztosítani.



Az előző bekezdésben meghatározott eseteken kívül a villámcsapások hatásaival szembeni
védelmet a meglévő, nem norma szerinti villámvédelemmel is lehet biztosítani.



A meglévő, nem norma szerinti villámvédelmi berendezés bővítésének meg kell felelnie a
villámvédelem létesítésekor vagy az utolsó felülvizsgálatakor érvényes műszaki
követelménynek.



Ha meglévő építmény eredetileg nem norma szerinti villámvédelmét norma szerintivé
alakítják, akkor ezt követően a nem norma szerinti villámvédelem követelményrendszere
már nem alkalmazható rá.



A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor
érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.



A - PLCG irányelv szerint - villámvédelmi berendezések műszaki állapotáról évente,
szemrevételezéssel meg kell győződni és vizsgálatokról szóló jegyzőkönyvet a gondnok a
tűzvédelmi irattartóban elhelyezi továbbá 1 másolati példányt átad a tűzvédelmi megbízott
részére.



A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem
rendelkezik, tűzvédelmi szempontból,



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,
o

egyéb esetben legalább 6 évenként,

o

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
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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.


A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.



A villámvédelmi berendezések időszakos tűzvédelmi ellenőrzésének eredményéről minősítő
iratot kell készíteni.



A villámvédő berendezésekről nyilvántartást kell vezetni.



A felülvizsgálatok ütemezéséért, az ütemterv alapján a felülvizsgálatok elvégzéséért az
elektromos karbantartás vezető a felelős. A felülvizsgálatot úgy kell ütemezni, hogy az a
zivataros időszak (május 1 - szeptember 30.) beállta előtt az észlelt hiányosságot fel lehessen
számolni.



A felülvizsgálati jegyzőkönyvet legalább 2 db példányban és elektronikus formában is el kell
kérni a felülvizsgáló személytől.

6.13.

Éghető folyadékok, robbanásveszélyes anyagok tárolása és szállítása



Az éghető folyadékok és olvadékok tűzveszélyességi csoportosítását a vonatkozó műszaki
követelmények és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) szerint kell elvégezni.



Robbanásveszélyes osztályú aeroszol és I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék menekülési
útvonalon nem tárolható.



Éghető folyadék csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyújtási veszélyt nem
jelentő, jól zárható edényben tárolható.



A sérülékeny edények gyűjtőcsomagolásának vagy védőburkolásának sérülés (törés,
felszakadás) ellen védelmet kell nyújtania.



Az edények csak kiöntőnyílásukkal felfelé, lezárt állapotban tárolhatók és szállíthatók.
Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre vonatkozó
előírások irányadók. A tárolható anyagmennyiség a tárolóedények űrtartalmának összesített
értékét jelenti.



Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes tűzvédelmi osztályba tartozó folyadékok maximum
20 liter űrtartalmú tárolóeszközben tárolhatók.



20 litert meghaladó mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes tűzvédelmi
osztályba tartozó folyadék egy helyiségen belüli tárolása esetén legalább 1 db szóróeszközt,
továbbá
o

legfeljebb 1 liter űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,02 m3
mennyiségű felitató anyagot,

o

1 litert meghaladó űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,05 m3
mennyiségű felitató anyagot kell a tárolás helyétől legfeljebb 15 méter távolságra
tartani.



Az éghető folyadékokat és olvadékokat atmoszférikus nyomáson tároló tartályoknak és
szerelvényeknek meg kell felelniük az adott üzemelési, környezeti feltételeknek és a tárolt
anyagok hatásaival szemben ellenállóaknak kell lenniük.



Szállítás közben az éghető folyadékot tartalmazó edényeket úgy kell elhelyezni, hogy azok ne
borulhassanak fel vagy sérülhessenek meg.



Éghető folyadékot tartalmazó üvegedények és az ezeket tartalmazó göngyölegek egymásra
helyezve nem szállíthatók.



Kézi erővel legfeljebb 20 liter éghető folyadék szállítható.

76 / 35. oldal

Tomori Pál Főiskola

Tűzvédelmi Szabályzat

Hatályos: 2020. április 7-től



Ha különböző tűzveszélyességi fokozatú folyadékokat együtt tárolnak és az enyhébb
tűzveszélyességű folyadék tárolási területére a veszélyesebb anyag gőzei bejuthatnak, akkor
a biztonsági szerelvényezést a veszélyesebb anyagnak megfelelő módon kell kialakítani.



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

7. TŰZVÉDELMI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK HASZNÁLATI SZABÁLYAI
7.1. Tűzoltó vízforrások


A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, a
medencék megfelelő feltöltött állapotairól, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások,
javítások és nyomáspróbák elvégzéséről, szabvány szerinti jelölések meglétéről (MSZ
1042:2009), az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért a tűzvédelmi megbízott a külső szolgáltató
közreműködésével - gondoskodik.



A létesítmény területén 8 db fali tűzcsap található.



A tűzoltó vízforrásról rendszeresített tűzvédelmi üzemeltetési naplót kell vezetni. A napló
vezetése a felülvizsgálatot / karbantartást ellátó személy vagy szervezet, valamint a
tűzvédelmi megbízott feladata.



A tűzoltó vízforrásokat szabványos táblával kell jelölni.

7.2. Tűzoltó készülék


A létesítményben legalább egy darab, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas – a vonatkozó
műszaki követelménynek megfelelő – tűzoltó készüléket kell elhelyezni. Az újonnan létesült
építményekben, építményrészekben, a megváltozott rendeltetésű helyiségekben,
helyiségcsoportokban, építményekben, valamint szabadtereken a vonatkozó műszaki
követelmények szerint gyártott tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.



Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani



az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,



ahol a mindenkori hatályos jogszabályok, rendeletek, valamint e tűzvédelmi szabályzat
előírja.



A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy
a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt
felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.



Tűzoltó készülékkel égő emberen vagy közvetlen közelében oltani tilos! Ilyen esetben
letakarással kell megszüntetni a tüzet.



Hibás, vagy felhasznált, illetve hiányzó készülék pótlását, cseréjét azonnal el kell végezni,
melyek bekövetkezésekor értesíteni kell a tűzvédelmi megbízottat.



A tűzoltó készülékeket a hatályos jogszabályban, szabványokban foglalt biztonsági jellel kell
megjelölni. A biztonsági jel utánvilágító vagy világító legyen. A biztonsági jeleket minden
esetben a tűzoltó készülék fölé 2,1 - 2,5 m magasságban kell felszerelni.
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JELÖLŐ TÁBLA FELISMERÉSI TÁVOLSÁGA, TELEPÍTETT MAGASSÁG


A tűzoltó-technikai eszközt, felszerelést, készüléket, és anyagot a mindenkori hatályos
nemzeti szabvány, jogszabály, rendelet előírásai szerint kell időszakosan ellenőrizni és
felülvizsgáltatni kell. Ha a tűzoltó-technikai eszköz, felszerelés, készülék előírt időszakos
ellenőrzését, javítását, karbantartását nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető
üzemképesnek.



A TPF területén a tűzoltó-készülékek ellenőrzését, karbantartását, felülvizsgálatát kizárólag a
jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó
szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló
végezheti.



A tűzoltókészülékek üzemeltetői ellenőrzéséért, valamint időszakos felülvizsgálatáért a külső
szolgáltató felel.



A kézi tűzoltó készülékekről, rendszeresített tűzvédelmi üzemeltetési naplóban nyilvántartást
kell vezetni. A napló vezetése a tűzvédelmi megbízott feladata.



A tűzoltó készülékeket az önálló rendeltetési egységekben meghatározott oltóanyagegységek meghatározása szerint kell biztosítani.



A létesítmények területén – oltóanyag-egység [OE] meghatározás szerint - készenlétben
tartandó tűzoltó készülékeket ezen szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza. Az
oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségeket 54/2014. (XII. 5.) BM.
rendelettel kiadott OTSZ 16. melléklet 1. táblázat szerint.



Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani OTSZ 16. mellékletben foglalt 2. táblázat szerint
kell meghatározni.
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8. BIZTONSÁGI JELZÉSEK


Biztonsági jel lehet kívülről vagy belülről megvilágított, vagy utánvilágító jel, amely legalább a
vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig és mértékben alkalmas a céljának
megfelelő fény kibocsátására.



Tűzvédelmi és/vagy a vonatkozó szabványoknak megfelelő jelekkel kell megjelölni a





o

tűzoltó készülékeket,

o

kézi tűzjelzés adót, tűzjelző központot

o

tűzcsapszerelvény-szekrényt, tűzcsapot, tűzivíz tározót,

o

közműelzáró szerelvényeket (beleértve a nyitott és zárt állapotukat is), tűzvédelmi
vagy tűzeseti főkapcsolókat (a közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az
építmény főbejáratánál is jelezni kell),

o

vészkijáratokat, (a kijárati és vészkijárati ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség
nincs, akkor az ajtó mellett menekülési jellel kell megjelölni. A menekülési jelet tilos
az ajtóra szerelni.

o

gyülekezési pontot

Helyiség bejáratánál, a helyiségben vagy az érintett szabadtéren tiltó jellel kell jelölni
o

a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát

o

a dohányzás tilalmát

o

a vízzel oltás tilalmát

Megfelelő biztonsági jellel kell figyelmeztetni
o

a 20 liternél/kilogrammnál több robbanásveszélyes anyag jelenlétére

o

a robbanásveszélyes tereket, gépeket, berendezéseket



A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8
méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok
könnyen felismerhetők legyenek.



A magasan telepített menekülési jelek felismerhetőségi távolságát a vonatkozó 2/1998. (I.
16.) MüM rendelet szerint kell meghatározni. Az ilyen magasságban rögzített, menekülési
útirányt jelző biztonsági jeleket a kijárati ajtók fölé, valamint a menekülési út minden
irányváltoztatási pontjában el kell helyezni. A menekülési út bármely pontján, minden
esetben legalább egy jelnek láthatónak kell lennie.



Középmagasan elhelyezett menekülési jeleket úgy kell elhelyezni, ahogy azt a veszélyforrás
igényli. Középmagasan telepített biztonsági jeleket elsősorban a közlekedési utakon és az
olyan helyiségekben kell kiépíteni, ahol egy esetleges tűzben nem vagy csekély mértékben
kell füstfejlődéssel számolni az ott tárolt, beépített vagy elhelyezett anyagokra, berendezési
tárgyakra tekintettel. A menekülési út bármely pontján, minden esetben legalább egy jelnek
láthatónak kell lennie



Az alacsonyan telepített menekülési jeleknek folyamatosan kell az útirányt mutatniuk, és a
biztonsági jeleknek 5,0 méter távolságból felismerhetőnek kell lenniük.



A menekülési jelek telepítésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség
belmagasságát, valamint az ott található anyagok füstfejlesztő képességét.
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9. TŰZJELZÉS ÉS TŰZOLTÁS RENDJE, KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK, FELADATOK
9.1. Teendők tűz esetén (Tűzriadó Terv)


A TPF által használt helyiségekben tartózkodóknak (beleértve valamennyi, itt tartózkodó
személy: alkalmazottak, ügyfelek stb. körét) meghatározza a tűzesetek, személyi sérülések
bekövetkezésének csökkentését, a további káresemények megelőzését.



Tűz esetén az épületeket ki kell üríteni, a bent tartózkodó valamennyi személyt
biztonságosan és időben ki kell menekíteni, a hivatásos tűzoltóságnak pedig lehetővé kell
tenni a veszélyeztetett terület megközelítését, ezért:
o

A kiürítési és menekülési útvonalakat állandó jelleggel szabadon kell tartani, ezeken a
helyeken különböző tárgyak, anyagok, illetve egyéb akadály elhelyezése tilos.

o

A kiürítési és menekülési útvonalat feltűnő módon meg kell jelölni azokon a
helyeken, ahol a szabadba vezető kijárat közvetlenül nem látható.

o

A tűzoltó készülékekhez, tűzivíz forrásokhoz a hozzáférést minden esetben
biztosítani kell!

o

A tűzoltó gépjárművek felvonulási területeit, illetve azok nem rendszeres
működtetéséhez szükséges utakat állandó jelleggel szabadon kell tartani, azokon a
gépjárművek parkolását meg kell tiltani, illetve egyéb, a beavatkozást akadályozó
eszközt, felszerelést stb. elhelyezni még átmenetileg sem szabad.

o

Tűzesetnek kell tekinteni minden olyan égési folyamatot, mely veszélyt jelent a testi
épségre, anyagi javakra, azokban károsodást okoz.



A Tűzriadó Terv alkalmazása biztosítja azt, hogy a telephelyen tartózkodó személyek tűzeset
esetén a jelen Tűzriadó Tervben meghatározott feladataikat szervezetten, fegyelmezetten
végezzék és a kiérkező hivatásos tűzoltókat a kért, illetve a beavatkozáshoz szükséges
adatokról tájékoztassák.



A TPF területén tartózkodók szerezzenek megfelelő ismereteket a létesítményben keletkezett
tűzeset esetén, követendő magatartási módokról.



A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását a TPF évenként egy alkalommal gyakoroltatja és
annak eredményét írásban rögzíti. Az alkalmazott köteles megismerni, elsajátítani a
Tűzvédelmi Tervben foglaltakat, és részt venni a tűzvédelmi gyakorlatokon

9.2. Riasztási rend


Az a dolgozó, aki munkahelyen, vagy az épületben bárhol tüzet észlel, köteles azt
haladéktalanul jelenteni, jelezni. A jelzést megteheti hangos kiabálással, hogy „Tűz van!”.



Amennyiben az észlelt tűz nagysága vagy a környezet veszélyessége a rendelkezésre álló
tűzoltási eszközökkel az oltás eredményességét kétségessé teszi, illetve a tűz oltása
segítséget igényel, haladéktalanul értesíteni kell a hivatásos tűzoltóságot a



o

112-es segélyhívószámon, vagy a

o

06 (1) 459-2322 telefonszámon mely a XXII. Kerületi Katasztrófavédelmi Őrs
elérhetősége

A tűzjelzésnek (kárjelzésnek) tartalmaznia kell:
o

A tűzeset (káreset) pontos helyét, címét,

o

Mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve,

o

Emberi élet van-e veszélyben,

o

A tűz körülbelüli terjedelmét,

o

A tűzjelző személy nevét, a jelzésre használt telefonszámot,
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A megközelíthetőséget.



A tűzesetről azonnal tájékoztatni kell a rektort és a biztonsági szolgálatot.



A rektort és a tűzvédelmi megbízottat még a helyileg eloltott tűzről is értesíteni kell!

9.3. Tűz esetén a személyek kimenekítése és elhelyezése


Az épületben tartózkodó személyek mentése és elhelyezése katasztrófa és tűz esetén úgy kell
megoldani, hogy a biztonság elsődleges legyen. Az épületben tartózkodó személyek saját
lábukon, megfelelő felügyelet mellett távozzanak a kijelölt gyülekezési pontra (Irodaépület
előtti terület).



A mentési munkát úgy kell megszervezni és irányítani, hogy először a legveszélyesebb és a
legveszélyeztetettebb területekről mentsék a személyeket. A bent tartózkodó személyek
mentésével párhuzamosan meg kell szervezni a tűz közelében lévő anyagok elszállítását (pl.
raklap, gázpalack), valamint a nagy értékű szükséges gépek, készülékek (pl. targonca), egyéb
eszközök mentését.



A robbanásveszélyes, valamint a tűz terjedését segítő anyagok, eszközök mentését is meg kell
szervezni.

9.4. Tűzoltás, műszaki mentés


A közreműködő személyek a tűzoltásban, a műszaki mentésben - ellenszolgáltatás nélkül életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján – testi épségük és saját, illetve mások élete
veszélyeztetése nélkül - elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével kötelesek
közreműködni.



Amíg a hivatásos tűzoltóság a tűz oltását végzi, addig a munkavállalók a műszakvezető
irányítása mellett az érték mentésben tevékenykednek. A tűzoltóság megérkezéséig a
tűzoltás vezetője a rektor vagy távolléte esetén a műszakvezető(k). A tűz oltásának
irányítását, végző utasításait meg kell tartani. Passzív jelenléttel a tűz oltását akadályozni
nem szabad.



Az épületekben a tűz oltására elhelyezett kézi tűzoltó készülékek, valamint a szintenként 4 db
fali tűzcsap szolgál.



Tilos vízzel oltani ott, ahol az robbanást vagy áramütést okozhat! (Pl. trafóház)



Minden tüzet- vagy robbanást a rektornak vagy távolléte esetében a műszakvezetőnek
jelezni kell a külső szakszolgáltató részére [+36 (20) 363-7881].

9.5. A portai szolgálat további feladatai tűz vagy rendkívüli eseménykor


A hivatásos tűzoltóság részére - szükség szerint - előkészíti a tűz megközelítéséhez szükséges
ajtók kulcsait és várja a kivonuló tűzoltóságot, azokat útbaigazítja, átadja a Tűzvédelmi
Tervet.



A továbbiakban a portás végrehajtja a tűzoltás vezető személy utasításait.



A tűzoltás vezető személy utasítására részt vesz - életveszély mellőzésével - a tűz oltásában,
biztosítja a vagyonmentést.



A jelzett tüzet, robbanást vagy egyéb eseményt bejegyzi a szolgálati naplóba.

9.6. A gazdasági igazgató feladata tűz esetén
 Értesítés után a helyszínre siet, tájékozódik a tűz helyéről és annak adatairól, átveszi tűzoltási
- mentési munkák irányítását.


Intézkedik - amennyiben az még nem történt meg, szükség szerint - a hivatásos tűzoltóság,
riasztásáról, a tűz oltásának megkezdéséről, a veszélyeztetett terület kiürítéséről.
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A keletkezett tűzről értesíti a rektort, megteszi a szükséges tovább jelentéseket.



A hivatásos tűzoltóság megérkezése után tájékoztatja az egység parancsnokát a
kialakulthelyzetről és helyi ismeretek birtokában, támogatja munkájában.



Felméri, vagy felméreti a keletkezett tűzkár nagyságát.



A tűzkár nagyságától függően, továbbá robbanásról, gyújtogatásról, tűzesetből származó
halálozásról a műszakvezető azonnal köteles értesíteni a rektort. A mindenkori portás, vagy
portai szolgálatot ellátó vállalkozás. munkavállalója a tűzoltóság riasztása után intézkedik a
kapuk kinyitásáról, szabadon hagyásáról, automatika kiiktatásáról, tájékoztatja az elsőként
érkező tűzoltóegység vezetőjét, hogy hol van a tűz, hogyan tudják megközelíteni, részére a
Tűzvédelmi Tervet és az épület területéről készült alaprajzot átadja.



A jelenlevőknek mindent el kell követni a tűz megfékezése érdekében. Minden
tűzoltóeszközt, felszerelést igénybe lehet venni. A tűzoltóság megérkezésekor tájékoztatni
kell röviden a kivonult egység vezetőjét az addig tett intézkedésekről, közölni kell, hogy
o

emberi élet van-e veszélyben,

o

a tűz közelében van-e még olyan tűz- és robbanásveszélyes anyag, amit még nem
sikerült kimenteni.

o

Továbbiakban biztosítani kell a segítséget az oltásnál és a mentésnél. A kapott
utasításokat és rendelkezéseket be kell tartani, azokat mindenkinek a legjobb tudása
szerint végre kell hajtani. A fentiek nem teljesítése, elmulasztása annak súlyától
függő felelősségre vonással jár.

9.7. Munkavállalók feladata tűz esetén


A tüzet észlelő munkavállaló szükség esetén értesíti a műszakvezetőt, valamint telefonon városi hívószáma 112 - azonnal riasztja a hivatásos tűzoltóságot.



A tűz közelében tartózkodókat hangosszóval-kiabálással riasztja, majd a rendelkezésre álló
tűzoltó készülékek segítségével megkezdi/k/ a tűz oltását, anyagi javak mentését.



A gazdasági igazgató utasítására feszültségmentesíti az érintett helyiségeket, a gázszakaszoló
csapokat elzárja.



A tűzoltás vezetésére jogosult személy (az állami tűzoltóság kiérkezéséig a rektor, távolléte
esetén a gazdasági igazgató) helyszínre érkezése után végrehajtják annak utasításait.



A TPF teróletén keletkezett és helyileg eloltott tüzet minden esetben jelenteni kell a
rektornak.



Benntartózkodók riasztása tűzjelző rendszer működtetésével, nyomógomb megnyomásával
és élőszóban "Tűz van!" kiáltással történik.

9.8. Az épület elhagyásának módjai


Tűz vagy veszélyhelyzet esetén menekülés a legrövidebb úton a szabadba történik a kijelölt
gyülekezési pontra. A gyülekezési ponton a gazdasági igazgató és az osztályfőnökök létszám
ellenőrzést tartanak. Amennyiben a rektor vagy a gazdasági igazgató nincs a kijelölt
gyülekezési ponton, úgy a létszám ellenőrzést az osztályfőnökök hajtják végre, majd erről
azonnal tájékoztatják a rektort vagy a gazdasági igazgatót.



Amennyiben valamely személy nincs a gyülekezési ponton, fel kell deríteni annak okát, a
személyt azonnal meg kell keresni.
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9.9. Az épületekben, szabadtéren lévő főbb veszélyforrások, tűzveszélyes anyagok




Pince
o

kazánház

o

irattár

Földszint
o



I. emelet
o



-

II. emelet
o



-

-

Tetőszint
o

-
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10. TŰZVÉDELMI ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS, IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLAT
10.1.

Az ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás általános szabályai



A tűzvédelmi megbízott és az gazdasági igazgató a TPF területén létesített egyes műszaki
megoldások időszakos üzemeltetői ellenőrzéseit és felülvizsgálatát elvégzik / elvégeztetik.



Az egyes műszaki megoldások időszakos ellenőrzését, felülvizsgálatát, karbantartását
tűzvédelmi üzemeltetési naplóban kell rögzíteni, melyek megőrzése a tűzvédelmi megbízott
vagy az általa megbízott személy feladata.



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 kell gondoskodni, ha;
o

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

o

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



Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy a Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározottak
szerint végzi az üzemeltetői ellenőrzéseket.



Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés megfelelő
végrehajtásához szükséges ismeretekkel és a TPF által kiállított, erre vonatkozó írásbeli
meghatalmazással.



A TPF 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 a
tűzvédelmi megbízott és a tűzvédelmi szolgáltató együttesen állapítja meg az alábbiak
figyelembevételével.



Súlyos, haladéktalanul javítandó hibának minősül:

10.2.

o

a tűz- vagy robbanásveszélyt okozó hiba vagy

o

az érintett műszaki megoldás tűzvédelmi rendeltetésének betöltését gátló hiba.
Az üzemeltetési napló kezelésének rendje



A tűzvédelemhez kapcsolódó üzemeltetési és karbantartási naplók (egyéb, kapcsolódó
jegyzőkönyvek, dokumentumok) tárolásáért a tűzvédelmi megbízott felel.



Az üzemeltetői ellenőrzést és/vagy karbantartást végző személy, a tevékenység megkezdése
előtt a kapcsolódó üzemeltetési naplót a tűzvédelmi megbízottól kérheti el.



Egy napló csak egy műszakra adható ki. Amennyiben az adott ellenőrzési, felülvizsgálati vagy
karbantartási munkát a napló kikérésének napján a megbízott személy (vagy szervezet) nem
tudja elvégezni, abban az esetben a naplót vissza kell adni a tűzvédelmi megbízott részére és
a tevékenység folytatásának megkezdése előtt újból szükséges annak kikérése.



Az üzemeltetési és karbantartási naplót a létesítmény területéről kivinni tilos!



Az üzemeltetői ellenőrzéssel és/vagy karbantartással megbízott személy a tevékenység
befejeztével köteles a naplót azonnal visszaadni.



A naplókat adott év + 1 évre visszamenőleg kell megőrizni, ezt követően lehet azokat az
irattárba áthelyezni (irattári megőrzési ideje 5 év.)



Amennyiben a napló betelt, azt az üzemeltetői ellenőrzéssel és/vagy karbantartással
megbízott személy jelzi az átadásnál a tűzvédelmi megbízott részére, aki a pótlásra azonnal
intézkedik.
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A naplók beszerzéséért, irattárba történő áthelyezéséért a tűzvédelmi megbízott felel.

10.3.
Beépített tűzjelző berendezés üzemeltetői ellenőrzésére és karbantartására
vonatkozó előírások


A beépített tűzjelző berendezés üzemeltetéséről és karbantartásáról naplót kell vezetni, mely
tartalmazza
o

a) a berendezés főbb adatait,

o

b) a kezelők nevét,

o

c) az üzemeltetői ellenőrzések időpontját és megállapításait,

o

d) azt, hogy a karbantartás milyen specifikáció alapján történt,

o

e) az észlelt és kijavított hibákat,

o

f) a beépített tűzjelző berendezés működésbe lépését és okát, valamint a
meghibásodás időpontját (óra, perc),

o

g) a ki- és bekapcsolás időpontjait (nap, óra, perc) és

o

h) az ellenőrzést, karbantartást végző szervezet, személy nevét, aláírását,
elérhetőségét.



A
beépített
automata
tűzjelző
berendezés
felülvizsgálatot/karbantartást végző cég biztosítja.



A napló vezetését csak a beépített tűzjelző berendezés működésére kioktatott személyek
végezhetik. A kioktatott személyek névsorát a mindig aktuális naplóban vezetni kell. A
kioktatott személyek oktatásáról szóló jegyzőkönyvet a naplóhoz kell csatolni, annak másolati
példányát a tűzvédelmi megbízott őrzi meg. Az oktatást a felülvizsgálatot/karbantartást végző
cég szakemberei végzik el mind az újonnan belépő munkavállaló részére, mind pedig az éves
oktatás keretein belül.



Az üzemeltetői ellenőrzéssel megbízott személy naponta ellenőrzi, hogy

üzemeltetési

naplóját

a

o

ha a rendszer nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibát az üzemeltetési
naplóba bejegyezték-e, és ha a hiba szakképzett beavatkozást igényel – nem a
hálózat időleges kimaradásáról van szó –, értesítették-e a karbantartót,

o

az előző nap bejegyzett hibára történt-e megfelelő intézkedés,

o

a tűzjelző központ valamennyi állapotjelzője működik-e.



11.3.5. Az üzemeltetői ellenőrzéssel megbízott személy az ellenőrzés tényét dokumentálja az
üzemeltetési naplóba. Hiba esetén azt elektronikus levél formájában jelzi a tűzvédelmi
megbízott részére, a levél másolatát megküldi a rektor részére.



Az üzemeltetői ellenőrzéssel megbízott személy havonta ellenőrzi



o

hogy a naponta történő ellenőrzések – dokumentált módon - megvalósulnak,

o

hogy az üzemeltetési naplót folyamatosan vezetik-e,

o

hogy a felügyeletet ellátók részt vettek-e megfelelő oktatáson,

o

hogy -amennyiben a naplózás elektronikus- a nyomtatók működéséhez szükséges
eszközök, anyagok (papír festék, festékszalag) rendelkezésre állnak-e.

Az üzemeltetői ellenőrzéssel megbízott személy a havi ellenőrzés tényét dokumentálja az
üzemeltetési naplóban. Hiba esetén azt elektronikus levél formájában jelzi a tűzvédelmi
megbízott részére, aki telefonon és elektronikus levél formájában továbbítja az információt a
felülvizsgálatot/karbantartást végző cég részére.
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Az üzemeltetői ellenőrzéssel megbízott személy háromhavonta ellenőrzi
o

a havi ellenőrzések megtörténtét,

o

hogy történtek-e az épület használatában, technológiájában, kialakításában olyan
változások, amelyek befolyásolják a tűzjelző berendezés működését, különösen az
automatikus érzékelők érzékelési képességét, a kézi jelzésadók hozzáférhetőségét, a
hangjelzők hallhatóságát és

o

hogy a jelzések beazonosítására vonatkozó kimutatások, rajzok rendelkezésre állnake, a grafikus megjelenítő eszköz üzemképes-e.



Az üzemeltetői ellenőrzéssel megbízott személy a negyedéves ellenőrzés tényét
dokumentálja az üzemeltetési naplóban. Hiba esetén azt elektronikus levél formájában jelzi a
tűzvédelmi megbízott részére, aki telefonon és elektronikus levél formájában továbbítja az
információt a felülvizsgálatot/karbantartást végző cég részére.



A felülvizsgálatot/karbantartást végző cég, érvényes tűzvédelmi szakvizsgával (45/2011. (XII.
7.) BM rendelet 1. mellékletének 8. típusú) rendelkező szakembere félévente, illetve évente
elvégzi a jogszabályban, szabványban meghatározott módon történő karbantartást. A
karbantartás tényét és eredményét az üzemeltetési naplóban rögzíti. Hiányosság, hiba
esetén (valamint azok javításáról) írásban tájékoztatja tűzvédelmi megbízottat.



A tűzesetet, téves riasztást vagy meghibásodást a tűzvédelmi megbízott (távollétében az
általa megbízott személy) telefonon és elektronikus levélben a karbantartó szervezetnek
azonnal bejelenti. Az elektronikus levél másolati példányát meg kell küldeni a rektor részére
is.



Rendkívüli felülvizsgálatot kell végrehajtani
o

tűzeset után,

o

téves riasztás esetén,

o

a rendszer meghibásodása esetén,

o

a rendszer változtatása esetén,

o

hosszú üzemszünet után vagy

o

új karbantartóval kötött szerződés után



A rendkívüli felülvizsgálat tényét a felülvizsgálatot/karbantartást végző cég szakembere
dokumentálja az üzemeltetési naplóban.



Tűzeset utáni rendkívüli felülvizsgálatot elvégzi a felülvizsgálatot/karbantartást végző cég
szakembere, amely során:



o

függetlenül attól, hogy azt a tűzjelző berendezés jelezte-e – szemrevételezéssel teljes
körűen, meg kell vizsgálni a tűz helyszínén és annak környezetében, hogy történt-e a
berendezés működését befolyásoló károsodás vagy meghibásodás,

o

meg kell vizsgálni, hogy a tűzjelző berendezés a tüzet észlelte-e, továbbá megfelelő
formában és részletességgel megjelenítette-e,

o

meg kell vizsgálni, hogy a tűzjelző berendezés szükséges működtetéseket – vezérlés,
hangjelzés, riasztástovábbítás – elvégezte-e, és

o

ha az ellenőrzés során a berendezés károsodása, meghibásodása vagy beavatkozást
igénylő elváltozása tapasztalható a szükséges javítást, cserét – a jogszabályban foglalt
feltételek megtartása mellett – el kell végezni.

Téves riasztás esetén a rendkívüli felülvizsgálatot elvégzi a felülvizsgálatot/karbantartást
végző cég szakembere, amely során:
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o

meg kell vizsgálni, hogy milyen objektív és szubjektív körülmények vezettek a téves
riasztáshoz,

o

ha megállapítható a téves riasztást okozó körülmény, javaslatot kell tenni a
felszámolására,

o

a téves riasztást okozó körülmény kialakulásának megakadályozása érdekében a
szükséges átalakítást, javítást, cserét – a jogszabályban foglalt feltételek megtartása
mellett – el kell végezni.

Tűzjelző berendezés meghibásodása esetén a rendkívüli felülvizsgálatot elvégzi a
felülvizsgálatot/karbantartást végző cég szakembere, amely során:
o

meg kell vizsgálni, hogy milyen körülmények, okok vezettek a meghibásodáshoz,

o

meg kell vizsgálni, hogy milyen következményekkel járt a meghibásodás a tűzjelző
berendezés működésére vonatkozóan és

o

a hiba elhárításához szükséges átalakítást, javítást, cserét – a jogszabályban foglalt
feltételek megtartása mellett – el kell végezni.

10.4.


Hatályos: 2020. április 7-től

Tűzoltókészülék üzemeltetői ellenőrzésére és karbantartására vonatkozó előírások

A tűzoltókészülékekről tűzvédelmi üzemeltetési és karbantartási naplót kell vezetni, mely
tartalmazza:
o

a létesítmény nevét és címét,

o

a tűzoltó készülékek ellenőrzését végző személy nevét és aláírását

o

a tűzoltó készülékek karbantartását, végző személy nevét és aláírását tűzvédelmi
szakvizsga bizonyítvány számát

o

a tűzoltó készülékek típusjelét,

o

a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely, tűzoltó készülék
gyártási száma és karbantartást végző hologram számának megadásával,

o

a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát (készenlétben
tartó általi ellenőrzés, alapkarbantartás, középkarbantartás, teljeskörű karbantartás)
és dátumát,



A tűzoltókészülékek tűzvédelmi üzemeltetési és karbantartási naplóját a külső szakszolgáltató
cég biztosítja.



Az üzemeltetői ellenőrzéssel megbízott személy háromhavonta ellenőrzi:
o

az előírt készenléti helyen van-e,

o

rögzítése biztonságos-e,

o

látható-e,

o

magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,

o

használata nem ütközik-e akadályba,

o

valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában
található-e,

o

hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,

o

fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a
karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,

o

karbantartása esedékes-e,

o

j) készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és

o

k) állapota kifogástalan, üzemszerű-e.
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Az üzemeltetői ellenőrzéssel megbízott személy a negyedéves üzemeltetői ellenőrzés tényét
dokumentálja az üzemeltetési naplóban. Hibás készülék esetén gondoskodik a hibás készülék
javításáról, cseréjéről. Az üzemeltetői ellenőrzéssel megbízott személy ez esetben írásban
értesíti a tűzvédelmi megbízottat.



A külső szakszolgáltató cég érvényes tűzvédelmi szakvizsgával (45/2011. (XII. 7.) BM rendelet
1. mellékletének 7. típusú) rendelkező szakembere évente elvégzi a jogszabályban,
szabványban meghatározott módon történő karbantartást. A karbantartás tényét és
eredményét az üzemeltetési naplóban rögzíti. Hiányosság, hiba esetén (valamint azok
javításáról) írásban tájékoztatja tűzvédelmi megbízottat.

10.5.
Tűzoltó vízforrások üzemeltetői ellenőrzésére és karbantartására vonatkozó
előírások


A tűzoltó vízforrásokról tűzvédelmi üzemeltetési és karbantartási naplót kell vezetni, mely
tartalmazza:
o

készenlétben tartó neve,

o

készenlétben tartó címe,

o

felülvizsgálat helye, címe,

o

felülvizsgálatot végző cég neve, címe,

o

felülvizsgálatot végző személy neve, szakvizsga bizonyítvány száma,

o

felülvizsgálatot végző aláírása,

o

felülvizsgálat időpontja,

o

felülvizsgálat típusa,

o

készenléti hely, a tűzoltóvízforrás egyértelmű azonosítása,

o

vízforrás típusa,

o

tömlő mérete, nyomáspróbájának éve,

o

kifolyási nyomásérték (nyitott mérőműszerrel mérve)

o

statikus nyomásérték (zárt mérőműszerrel mérve)

o

megjegyzés (pl. rendben, javításra szorul, selejt)



A tűzoltó vízforrás tűzvédelmi üzemeltetési és karbantartási naplóját a külső szakszolgáltató
cég biztosítja.



A fali tűzcsapok félévente történő üzemeltetői ellenőrzését, valamint éves felülvizsgálatukat,
továbbá a föld feletti tűzcsapok félévente és évente történő felülvizsgálatát a külső
szakszolgáltató cég érvényes tűzvédelmi szakvizsgával (45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1.
mellékletének 5. típusú) rendelkező szakembere, a jogszabályban, szabványban
meghatározott módon elvégzi. A felülvizsgálat / karbantartás tényét és eredményét az
üzemeltetési naplóban rögzíti. Hiányosság, hiba esetén (valamint azok javításáról) írásban
tájékoztatja tűzvédelmi megbízottat.



A tűzoltóvízforrások felülvizsgálata során a külső szakszolgáltató cég felülvizsgálatot végző
személye minden esetben megvizsgálja
o

a tűzoltó-vízforrások jelzőtábláinak meglétét, adatainak helyességét és épségét,

o

az előírt feliratok, jelzések meglétét, olvashatóságát,

o

a (szabadtéri) tűzoltóvízforrásoknak az év minden szakában tűzoltógépjárművel
történő megközelíthetőségét, a szerelvények hozzáférhetőségét, a szerelvények és a
tartozékok rendeltetésszerű használhatóságát,

o

a korrózió elleni védelem épségét,
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b) elvégzi
o

a vízhálózatról működő tűzoltóvízforrások esetében a hálózat átöblítését a
mechanikai szennyeződésektől mentes víz megjelenéséig és

o

a korrózióvédelem sérülése esetén az üzemben tartásért felelős szervezet írásbeli
értesítését.

10.6.


Hatályos: 2020. április 7-től

Biztonsági világítás ellenőrzésére és karbantartására vonatkozó előírások

A naplóban legalább a következő információkat kell rögzíteni:
o

a rendszer üzembehelyezésének
tanúsítványok;

o

az időszakos ellenőrzések és vizsgálatok kelte;

o

minden egyes elvégzett szerviz ellenőrzés vagy vizsgálat kelte és rövid leírása;

o

bármilyen előfordult meghibásodás és a javító beavatkozás kelte és rövid leírása;

o

a tartalék világítás bármilyen megváltoztatásának kelte és rövid leírása;

kelte

és

a

változtatásokkal

kapcsolatos



A külső szakszolgáltató cég szakembere által végzett ellenőrzéseket havonta kell rögzíteni az
üzemeltetési naplóban.



Az elektromos karbantartás vezetőnek szakképzett személyt kell megbíznia a rendszer
szervizének felügyeletével. Ennek a személynek kellő felhatalmazással kell rendelkezni ahhoz,
hogy a rendszer megfelelő működésének fenntartása érdekében szükséges bármilyen
munkát elvégeztethessen.



Rutinvizsgálatok és ellenőrzések: Mivel fennáll annak a veszélye, hogy az üzemi világítás
tápellátásának meghibásodása röviddel a tartalékvilágítási rendszer ellenőrzése után vagy a
soron következő töltési időszak alatt következik be, minden, a teljes működési időre
vonatkozó ellenőrzést lehetőség szerint a kis kockázatú időszakok előtt kell elvégezni, hogy az
akkumulátorok fel tudjanak töltődni. Ha ez nem lehetséges, megfelelő intézkedéseket kell
hozni.



Havi – üzemeltetői - ellenőrzés során 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 vizsgálat időtartama alatt ellenőrizni kell a lámpatestek rögzítettségét, észlelhetőségét, a
menekülési irányjelzések meglétét, helyességét és jelzések meglétét, tiszta állapotát és
helyes működését.
o

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.

o

A fenti pontban leírtakon túlmenően, központi akkumulátorok esetében a rendszer
monitorainak helyes működését is ellenőrizni kell.

o

Központi tápellátású rendszer esetén szemrevételezéssel ellenőrzi kell a tápellátás
kábelezésének sértetlenségét, rögzítettségét.

o

Az első pontban leírtakon túlmenően, generátor egységekre az ISO 8528-12
követelményei is vonatkoznak.
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10.7.
Éves ellenőrzés, felülvizsgálat során a havi ellenőrzést kell elvégezni, a
következőkkel kiegészítve


Minden lámpatestet és minden belülről megvilágított kijáratjelzőt a havi ellenőrzés szerint
kell ellenőrizni, azzal az eltéréssel, hogy a vizsgálat időtartama a gyártó tájékoztatásával
összhangban megállapított teljes névleges működési idő legyen;



Helyre kell állítani a normálvilágítás tápellátását, és ellenőrizni kell valamennyi jelzőlámpát
vagy jelzőeszközt abból a célból, hogy meggyőződjünk: jelzik az üzemi tápellátás visszatértét.
A töltőkészülékeket ellenőrizni kell a helyes működés szempontjából;



A vizsgálat időpontját és annak eredményét be kell jegyezni az üzemeltetési naplóba;

10.8.
Biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegység
ellenőrzésére és karbantartására vonatkozó előírások




Az akkumulátor és a szünetmentes tápegység működésérő, üzemeltetői felülvizsgálatáról és
időszakos felülvizsgálatáról és karbantartásáról üzemeltetési naplót kell vezetni, amelyben az
alábbiak rögzítése szükségesek
o

Üzemeltetés helye, címe

o

Üzemeltető neve, címe, elérhetősége

o

Megbízott felülvizsgáló cég neve, címe, elérhetősége

o

Üzemeltető által megbízott felelős személyek neve, elérhetősége

o

VSZT típusa, gyártási éve dátuma, gyártó által meghatározott élettartama, első
üzembe helyezés dátuma

o

Az elvégzett üzemeltetői felülvizsgálatok leírása

o

Az elvégzett időszakos felülvizsgálat és a szükséges karbantartási tevékenység leírása.

o

A cserélt alkatrészek listája a csere dátumának feltüntetésével.

A külső szakszolgáltató cég szakembere havonta, az üzemeltetői ellenőrzés keretein belül
szemrevételezéssel ellenőrzi, hogy az akkumulátor és a szünetmentes tápegység
működésével kapcsolatosan fennáll-e olyan a telepítéskor vagy előző ellenőrzéskor nem
ismert körülmény, amely annak működését veszélyezteti, továbbá
o

Ellenőrzi a VSZT kijelzőjén, kijelző szervein meghibásodásra utaló jelzés fenn áll-e.

o

Ellenőrzi a fő áramforrás kikapcsolásával a VSZT működőképességét, a szünetmentes
tápellátásra való átkapcsolást.

o

Az ellenőrzéseket dokumentálja, hiba vagy hibás működés esetén haladéktalanul
értesíti a szakkarbantartó céget.



Az üzemeltetői ellenőrzés tényét üzemeltetési naplóban rögzíti, illetve a biztonsági
világításokhoz tartozó szünetmentes tápegység ellenőrzését a biztonsági világítások
üzemeltetési naplójába írja be.



A külső szakszolgáltató cég szakembere az időszakos felülvizsgálat során:
o

Elvégzi az akkumulátor és a szünetmentes tápegység szemrevételezéses vizsgálatát
és meggyőződik arról, hogy a működésével kapcsolatosan fenn áll-e olyan a
telepítéskor vagy előző ellenőrzéskor nem ismert körülmény, amely annak
működését veszélyezteti.

o

Legalább 36 havi gyakorisággal a rendszeren terheléses tesztet végez.
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Ellenőrzési, felülvizsgálati és karbantartási időpontok táblázatos összefoglalója

Érintett műszaki megoldás

Üzemeltetői ellenőrzés

Időszakos felülvizsgálat

ciklusidő

dokumentálás
szükségessége
és módja

Tűzoltó készülék

3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

Fali tűzcsap, vízforrások a
természetes vízforrás
kivételével, nyomásfokozó
szivattyú, száraz
oltóvízvezeték

6 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

12 hónap
(+ 1 hónap)

Beépített tűzjelző
berendezés

1 nap,
1 hónap,
3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

Beépített tűzoltó
berendezés

1 hét,
1 hónap

Tűz- és hibaátjelző
berendezés
Tűzoltósági kulcsszéf

Tűzoltósági rádióerősítő

Tűzoltó felvonó

Evakuációs hangrendszer

Biztonsági világítás, kívülről
vagy belülről megvilágított
menekülési jelek, korábbi
előírások szerinti
irányfényvilágítás
Pánikzár, vészkijárati zár,
vészkijárat biztosító
rendszer

Tűzgátló
lezárások

tűzgátló
nyílászárók

ciklusidő

dokumentálás
szükségessége
és módja

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

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

6 hónap (+ 2
hét),
12 hónap
(+ 1 hónap)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

12 hónap
(+ 1 hónap)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

1 nap

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

6 hónap (+ 2
hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

1 nap

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

6 hónap (+ 2
hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

6 hónap (+ 2
hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

nincs követelmény

ciklusidő

dokumentálás
szükségessége
és módja

Karbantartás

nincs követelmény

3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

12 hónap
(+ 1 hónap)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

1 nap

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

6 hónap (+ 2
hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

1 hónap

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

12 hónap
(+ 1 hónap)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

Minden
rendezvény
előtt, de
legalább
3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

6 hónap (+ 2
hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

1 hónap

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

6 hónap (+ 2
hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló
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nincs követelmény

6 hónap
(+ 2 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

6 hónap (+ 2
hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

füstelszívó,
légpótló
ventilátor

3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

6 hónap (+ 2
hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

füstmentesítő
ventilátor

3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

6 hónap (+ 2
hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

füstcsappantyú,
zsalu

3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

6 hónap (+ 2
hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

füstgátló
nyílászáró

3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

6 hónap (+ 2
hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

mobil
füstkötény

3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

6 hónap (+ 2
hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

-

-

használatbavétel
előtt, illetve a
hatékonyságot
befolyásoló
átalakítást
követően

mérési
jegyzőkönyv

-

-

Biztonsági tápforrásnak
minősülő
dízelaggregátor

1 hónap
(+ 3 nap)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

12 hónap
(+ 1 hónap)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

biztonsági tápforrásnak
minősülő
akkumulátor, szünetmentes
tápegység

1 hónap
(+ 3 nap)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

12 hónap
(+ 1 hónap)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

Túlnyomásos füstmentes
lépcsőház, túlnyomásos
előtér légellátó rendszere
(elvárt légtechnikai
paraméterek teljesülésének
ellenőrzése)
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11. TŰZVÉDELMI MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGI KÉZIKÖNYV


E szabályzat hatályba lépését követőn létesítendő építményre, az építmény
használatbavételét követő 60 napon belül az építmény tulajdonosának (üzemeltető) az
építményre vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvvel (a továbbiakban:
TMMK) kell rendelkeznie
o

(az 1000 m2-nél nagyobb közösségi épületek),

o

az 1000 m2-nél nagyobb ipari épületek,

o

a 2000 m2-nél nagyobb tárolási épületek vagy



A TMMK-ban az építmény tűzvédelmi helyzetét érintő változásokat át kell vezetni, fel kell
tüntetni a változást követő 30 napon belül.



A TMMK-t elektronikus vagy nyomtatott formátumban kell elkészíteni, vezetni és az
építmény területén kell tartani.



Az építmény használatbavételét követő 5. évben, majd azt követően 5 éves ciklusidővel a
tulajdonos köteles felülvizsgáltatni az építmény TMMK-ban foglaltaknak megfelelő
kialakítását, állapotát, az alábbiak szerint:
o

az építésügyi engedélyezési tervdokumentáció tartalmának megfelel-e az építmény,

o

a változtatások, átalakítások a vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak megfelelneke és

o

a változtatásokat, átalakításokat rögzítették-e a TMMK-ban.



A TMMK tartalmazza:



az építmény tűzvédelmi, létesítési követelményeit:
o

az építészeti kialakítást a tűzvédelmi követelményekkel,

o

a villamos rendszer és villámvédelem kialakítását és

o

a felvonók és mozgólépcsők, speciális épületgépészeti rendszerek kialakítását,



a tűzjelző berendezés, tűzoltó berendezés, vészhangosítási rendszer és hő- és füstelleni
védelem kialakítását,



a rajzi mellékletet,



a TMMK készítőjének nevét, címét és jogosultságát és



az 5 évenkénti felülvizsgálat elvégzését igazoló dokumentumot.
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12. LÉTESÍTMÉNYI TŰZOLTÓSÁG


A TPF területe -mint mértékadó tűzszakaszban- a napi tevékenység során használt irodai
anyagok éghetők. A TPF helyiségeiben kizárólag a napi tevékenységhez szükséges éghető
anyagot tárolják, ezen kívül a kiszolgáló helyiségekben (étkező, raktárak,) használnak, ill.
tárolnak kisebb mennyiségű éghető anyagot. Számítás nélkül is meghatározható, hogy az
időleges tűzterhelés értéke az 500 MJ/m2-nél alacsonyabb.
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13. ÉPÍTMÉNYEKRE, SZABADTEREKRE, VALAMINT TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ ESETI
TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK
E fejezet a létesítmények, építmények, szabad terek, gépek, berendezések, eszközök és - a robbanó
és robbantó anyagok kivételével - az anyagok használatára, technológiák alkalmazására vonatkozó
tűzvédelmi rendelkezéseket állapítja meg.
13.1.

Használatra vonatkozó általános szabályok



A TPF területén a használat, a tevékenység végzése során gondoskodnia kell arról, hogy
o az építmény, építményrész létesítésekor hatályos előírások által elvárt biztonsági
szintet a használat és az átalakítások, változtatások során fenntartsa,
o a használati tűzvédelmi előírásokat betartsa,
o tevékenységével tüzet, robbanást, robbanásveszélyt ne okozzon,
o folyamatosan biztosítsa a tűz észlelésének, jelzésének, oltásának, a kiürítésnek, a
tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, tűzoltótechnikai eszközök
működésének, hozzáférhetőségének, észlelhetőségének jogszabály vagy hatóság
által előírt feltételeit,
o a tűzvédelmi célú dokumentumokat naprakész állapotban, hozzáférhető helyen
tartsa,
o a tűzvédelmi célú jelölések észlelhetőségét, egyértelműségét fenntartsa, és
o a robbanás elleni védelmet, az alkalmazott berendezések robbanásbiztos kialakítását
és működőképességét a robbanásveszélyes technológia teljes élettartama során
fenntartsa.



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



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



A helyiségekben és a szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges
anyag és eszköz tartható.



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



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



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



A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, fokozottan tűz- vagy
robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt
szállító csőrendszernél és tárolóedénynél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és
készüléknél az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz
szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell
itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell
tárolni.



A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot alkalomszerűen csak
szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg
gyújtóforrás nincs
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Olajos, zsíros munkaruha, védőruha - ruhatár-rendszerű öltöző kivételével - csak
fémszekrényben helyezhető el.



A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek
ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg
kell szüntetni.



Ha fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes
állapotban fordul elő a helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely
gyújtási veszélyt jelenthet.



Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolójának, a közmű
nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak,
valamint a hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzoltó
vízforrások, fali tűzcsapok, tűzoltó készülékek, tűzoltótechnikai termékek, felszerelések,
berendezések hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani
kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.



A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól
látható helyen a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra
figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.



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



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

13.2.

Irodahelyiségek használati szabályai



A helyiségeket csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.



A helyiségekben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges éghető anyagokat szabad
tartani. Túlzsúfoltságot okozni nem szabad.



A helyiségben nem odavaló éghető anyag, vagy éghető folyadék ideiglenes jelleggel sem
tárolható. Festéket, hígítót, acetont, tiszta alkoholt, üzemanyagot tárolni TILOS!



Az irodákban a világítóberendezéseket a tevékenység befejezése után áramtalanítani kell.



Dohányozni csak az épületek bejáratától min. 5 m–re a kijelölt helyen szabad.



Az iratanyagokat – kivéve a napi munkavégzéshez szükségeseket – csak az irattároló
szekrényben szabad tartani.



Számítógépek használatának tűzvédelme során a számítógépeket csak felügyelet mellett
szabad üzemeltetni. Áramellátásuk a többi villamos hálózattól függetlenített
kismegszakítóval ellátott külön áramkörről legyen biztosítva.



A TPF a szerver helyiségében és azokban az irodákban ahol 5 db-nál több számítógép üzemel
a gépek tűzvédelmére minimum 2 kg töltőtömegű CO2-vel oltó tűzoltó készüléket kell
készenlétben tartani.



A munka befejeztével az íróasztalokon iratanyagot nem szabad visszahagyni, azokat az
irattároló szekrényben kell elhelyezni.



Csak kifogástalan műszaki állapotú, állandóan jól karbantartott, tüzet nem okozó irodai
gépek, felszerelések, berendezések használhatók azok kezelési útmutatásában előírtak
megtartása mellett.



A helyiség takarításáról, a keletkezett hulladék összegyűjtéséről és eltávolításáról a napi
munkaidő befejeztével gondoskodni kell.



A helyiségek bezárásáról és a lezárt helyiségek kulcsainak elhelyezéséről a területre kiadott
utasítás, intézkedés szerint kell gondoskodni.



Az irodában elektromos melegítő, rezsó, mobil gázfűtőkészülék (SIESTA) nem használható.
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Folyosók, előterek, közlekedők



Ezeket a tereket úgy kell berendezni és használni, hogy a közlekedési utak és kijáratok, a
menekülési útvonalak, a közművek elzáró-szerkezetei, a tűzvédelmi felszerelések
folyamatosan szabadon, és használható állapotban legyenek.



Ezeket a tereket raktározás céljára használni, átmenetileg is tilos, így ott különösen a
fénymásoló gépek használata, üzembe helyezése is tilos.



Csak szabványos és hibátlan világító berendezéseket szabad használni. Javításukat csak erre
illetékes szakember végezheti.

13.4.

Előadótermek



Az előadókban melegítő, hősugárzó eszköz nem használható.



Az előadókban keletkező papírhulladékot rendszeresen (legalább naponta) el kell távolítani.



Az oktatáshoz használt projektort és egyéb technikai eszközöket állandó felügyelet mellett
szabad csak üzemeltetni, és használat után ki kell kapcsolni.



Nagy létszámú előadások ideje alatt a vészkijáratokat is ki kell nyitni.



A napi oktatási program befejezése után a helyiséget utolsónak elhagyó dolgozó köteles az
áramtalanításról gondoskodni. Ellenőrizni kell, hogy nem maradt-e tűz keletkezését okozó
körülmény.

13.5.

Kollégium



A kollégium területén tilos a dohányzás. Dohányozni kizárólag az arra kijelölt helyen, a
bejáratoktól 5 m távolságra szabad.



A kollégiumi szobákban, folyósókon a fő rendeltetéshez alkalomszerűen kapcsolódó
tevékenységeken túlmenően tűzveszélyes vagy tűz- és robbanásveszélyes tevékenységet
folytatni, vagy ilyen anyagot tárolni nem szabad.



Az épületben, illetőleg helyiségeiben nem szabad éghető anyagot olyan mennyiségben és
módon tárolni, illetőleg azzal olyan tevékenységet folytatni, továbbá olyan tűzveszélyes
cselekményt végezni, amely az épület, illetőleg helyiségeinek rendeltetésszerű használatától
eltér, tüzet vagy robbanást okozhat.



A kollégium területén éghető folyadék, robbanásveszélyes anyag nem tárolható.



Propán-bután gázpalack nem alkalmazható, nem tárolható olyan helyiségben vagy
földszintesnél magasabb olyan építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet
összeomlását idézheti elő.



Dohányozni a kijelölt dohányzóhelyeken szabad.



A főzés azon helyiségekben lehetséges, ahol erre kialakított helyiség(rész) áll rendelkezésre,
illetve beépített konyha található.



A helyiségben lévő elektromos berendezéseket rendeltetésszerűen szabad használni. A
helyiség tartozékát nem képező elektromos berendezés csak saját felelősségre
üzemeltethető, a gazdasági igazgató írásos engedélye esetén.



A szobákban kifüggesztett használati szabályokat minden lakónak be kell tartani.

13.6.


Dohányzó szabadtér

A nemdohányzók védelme érdekében - a dohányzás számára kijelölt szabadterek kivételével
– A főiskola területén nem szabad dohányozni!
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A dohányzási tilalmat a vonatkozó jogszabály szerinti, többnyelvű, „Tilos a dohányzás”
feliratú táblával, a főiskola bejáratainál (főbejáratnál, személyzeti bejáratnál, hátsó
bejáratoknál is) jelölni kell.



A kijelölt dohányzó helynél, a vonatkozó jogszabály szerinti, többnyelvű, „Dohányzásra
kijelölt hely” feliratot kell elhelyezni!



Az épületek bejáratától számított 5 méter távolságon belül dohányzó hely nem alakítható ki.



A dohányzó helynél megfelelő számú hamutartót kell elhelyezni, azokat szükség szerint, de
legalább naponta ki kell üríteni.

13.7.

Teakonyha, tálalókonyha



A konyha helyiségben szabványos főző- és sütő berendezések használhatók. Az elektromos
berendezések bekapcsolt állapotát vörös fényű kontrol lámpának kell jelezni, a lámpa legyen
mindig működőképes. A gázüzemű berendezések használati utasítását a berendezés mellett
ki kell függeszteni.



Elektromos rezsót, kávé-, teafőzőt csak nem éghető anyagú, hőszigetelő alátéten és
jelzőlámpával ellátott dugaszoló aljzatról szabad használni.



Kávéfőzőt, teafőzőt, vagy bármely háztartási kisgépet, fa - de bármilyen szerkezetű szekrényben üzemeltetni nem szabad.



Csak szabványos, az előírt felülvizsgálatokkal (üzembe helyezés, karbantartás) rendelkező
elektromos és gázüzemű berendezéseket szabad használni. A környezetére gyújtási veszélyt
jelentő eszköz nem használható! A biztonsági berendezések kiiktatása szigorúan tilos!



A berendezések felügyelet nélkül nem üzemeltethetők.



A konyhában csak a munkavégzéshez szükséges anyagmennyiség tárolható.



Zsírt, olajat a tűzhelyek felett vagy azok közelében edényből edénybe önteni nem szabad.



A rendszeresített gáz, villamos működtetésű berendezések közelében gyúlékony anyagot
(zsír, olaj stb.) elhelyezni tilos.



A helyiségben esetlegesen használt elszívó berendezést szennyeződésektől rendszeresen
meg kell tisztítani.



Az elhasznált étolajat, zsírt, zsírral szennyezett éghető hulladékot nem éghető anyagú gyűjtő
edénybe kell elhelyezni annak elszállíttatásáig.



Főzési, sütési, melegítési folyamat során meggyulladt zsiradék, olaj tüze vízzel nem oltható,
csak a rendelkezésre álló tűzoltó készülékkel (por/CO2) vagy takaróponyva (tűztakaró)
használatával.



A helységet utolsónak elhagyó személynek meg kell arról győződnie, hogy nincs-e olyan
körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A melegítő, főző- és sütőberendezéseket távozás
előtt annyival kell kikapcsolni, hogy azok felmelegedett állapota távozás után ne jelentsen
gyújtási veszélyt.



A hűtőberendezéseket nem kell áramtalanítani.

13.8.

Raktárakra vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok:



A „fokozottan tűz- és robbanásveszélyes osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagok
együtt, vagy „mérsékelten tűzveszélyes” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal
együttesen nem tárolhatók.



A „fokozottan tűz- és robbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot csak
jogszabályban, nemzeti szabványban meghatározott vagy a tűzvédelmi hatóság által jóváhagyott
zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni.
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Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghető anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek
egymásra való hatása hő fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, együtt tárolni nem szabad.



Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét rendszeresen ellenőrizni kell és a káros
felmelegedést meg kell akadályozni.



Az áruféleségek szállításából visszamaradt göngyöleget a raktárakból el kell távolítani.



Raktárban éghető anyagú födém, tetőszerkezet és a raktározott éghető anyag között legalább 1
méter távolságot kell biztosítani.



Éghető anyagot raktározni, tárolni nemzeti szabványban meghatározott esetekben, illetőleg a
tűzvédelmi hatóság előírása esetén, csak nem éghető anyagból készült állványon, polcon szabad.



A tárolt anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy azok a szabad közlekedést és mozgást ne
akadályozzák, minimum 80 cm közlekedési utat biztosítani kell.



A helyiségek elektromos berendezései feleljenek meg a vonatkozó szabvány előírásainak.



A raktárakban dohányozni és nyílt lángot használni tilos!



A tilalmat „A dohányzás és nyílt láng használata tilos!” szabványos táblával jelölni kell.



Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad.



Villamos berendezések, világítótestek 50 cm-es körzetében éghető anyagot elhelyezni tilos!



A helyiségekben keletkezett tűz esetén a Tűzvédelmi tervben foglaltak szerint kell eljárni.
13.9.

Öltöző helyiségekre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok



Az öltöző, ruhatár helyiségeiben a szekrényeket úgy kell elhelyezni, hogy megfelelő széles
közlekedési út mindenkor biztosítva legyen.



A szekrényekben tűzveszélyes folyadékot, vagy ilyen anyaggal szennyezett ruhát tárolni nem
szabad. A szekrényeket csak rendeltetésüknek megfelelő célra szabad használni.



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



Az öltöző, ruhatár helyiségek előtereiben és a közlekedő folyosókon szekrények és egyéb tárgyak
nem tárolhatók.
13.10.


Egyéb helyiségek tűzvédelmi használati szabályai:

Ide tartoznak a vizesblokkok, lépcső, közlekedő és menekülési útvonalak.


A helyiségekben a különféle anyagok tárolása még ideiglenesen is TILOS!



A közlekedési és menekülési utak eltorlaszolása TILOS!



A helyiségekben a DOHÁNYZÁS és NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA TILOS!

13.11.

Hulladék anyagok tárolása és megsemmisítése:



Szerves oldószereket, tömény savakat, mérgező anyagokat (cianidok), valamint szerves
oldószerekkel szennyezett anyagokat a kiöntőbe önteni tilos. Az ilyen hulladékokat ilyen célra
kijelölt megfelelő tárolóedényekben kell lezárva gyűjteni.



Olajos, vagy gyúlékony anyaggal átitatott rongyokat egyéb tűzveszélyes anyagú hulladékokat
csak az e célra kijelölt zárható fémedényekben szabad gyűjteni.

13.12.


Gépjárműtároló szabadtér

A gépjárműtároló helyet úgy kell kialakítani és használni, hogy a gépjárművek – szükség
esetén – gyorsan és biztonságosan eltávolíthatók legyenek.
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A járműre vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartásáért az üzembentartó, illetve a jármű
vezetője a felelős.



Köteles gondoskodni arról, hogy a jármű olyan műszaki állapotban üzemeljen, hogy
rendeltetésszerű használata esetén tűz vagy robbanás ne keletkezhessen.



A gépjárművet az udvarban ajtótól, ablaktól 2 méter távolságra szabad elhelyezni, egymástól
ajtószélességnyire, hogy szükség esetén gyorsan és biztonságosan eltávolíthatók legyenek.



Több gépjármű tárolása esetén azokat úgy kell elhelyezni, hogy a gépjárművek ajtói legalább
az egyik oldalon teljes szélességben nyithatók legyenek, az egymás mögött álló gépjárművek
között pedig legalább 0,80 méter távolságot kell megtartani.



A létesítményen belüli közlekedést úgy kell megszervezni, hogy egy forgalmi sáv szélességű
út (min. 3,0 - 3.5 m) mindig szabadon maradjon.



A létesítmény tűzoltó gépjárművel történő megközelíthetőségét folyamatosan biztosítani
kell.



A tűzivízforrás(ok) elé 10 méteres körzetben parkolni szigorúan tilos!



Üzemanyagot lefejteni, illetőleg a gépjárműveket üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó
tevékenységet végezni tilos!



Üzemképtelen járművet úgy kell elhelyezni, hogy az a többi gépjármű mozgását ne
akadályozza.

13.13.

Elektromos kapcsolótér



A helyiségeket csak üzemeltetési engedéllyel, az abban meghatározott rendeltetésének
megfelelően, a megelőző tűzvédelmi rendelkezések szerint szabad használni.



Szabványos és hibátlan, a helyiség tűzveszélyességi osztályának megfelelő villamos
berendezés használható. Javításukat csak illetékes szakember végezheti.



A kapcsoló helyiség közlekedési utakat mindenkor szabadon és tisztán kell tartani.



A kapcsolóterekbe csak az oda beosztott kezelő, ellenőrző (javítást végző) személyek
léphetnek be és tartózkodhatnak.



A helyiségben lévő főkapcsolókat, szakaszoló kapcsolókat, ill. azok ki- és bekapcsolt helyzetét
maradandó módon a hovatartozás megjelölésével feliratozni kell.



A helyiségbe semmiféle gyúlékony, tűzveszélyes anyagot, folyadékot bevinni, ott tárolni még
ideiglenesen sem szabad. A helyiségeket ilyen anyagoktól állandóan tisztán kell tartani.



Az elektromos kapcsolóterek ajtaját, ha ott személyek nem tartózkodnak, zárva kell tartani!



A helyiség ajtajára kívülről „Idegeneknek belépni tilos!” feliratú táblát kell kifüggeszteni.



A berendezéseket a kiadott kezelési utasításnak megfelelően szabad üzemeltetni. Hibás, vagy
bizonytalanul üzemelő berendezést feszültség alá helyezni vagy meghibásodott részt
áthidalni tilos.

13.14.

Tűzgyújtás szabadban



A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy a
környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.



Tüzet, illetve tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni még ideiglenesen sem szabad!



Tüzelőberendezés mellett a keletkező tűz oltására alkalmas kézi tűzoltó készüléket kell
készenlétben tartani. A tűz oltására indokolt vizet is a helyszínen tartani (kivétel, ahol
áramütés veszélye is fennáll).
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Szabadban való tüzelés alkalmával az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó
előírásokat kell figyelembe venni.

1.20. Szabadtéri rendezvények


A főiskola területén minden rendezvényt az rektor engedélyez.



Szabadtéri rendezvény területéről a gyors és biztonságos menekülés érdekében menekülési
lehetőséget kell kialakítani, ezeket – napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény
esetén 30 percig önállóan világító, megvilágított vagy utánvilágító – biztonsági jelekkel jelölni
kell. A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a nézőközönség számára
kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen.



Szabadtéri rendezvényen a jelöléseket a területileg illetékes tűzoltósággal egyeztetett helyen
kell elhelyezni. A jelölések legkisebb mérete legalább 1200 x 600 mm legyen.



Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett nézőközönség
számára kialakított terület bármely pontján hallható legyen.



Szabadtéri rendezvény területén a várható nézőközönség létszámát figyelembe véve 1000
résztvevőnkként 2,5 méter széles menekülési lehetőségeket (közlekedőt, járdát, lépcsőt,
rámpát, lehajtót) kell biztosítani. A menekülési lehetőségek egymás közötti távolsága
legfeljebb 50 m lehet.



A szabadtéren tartandó rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági
intézkedéseket a rendezvény szervezője, rendezője köteles írásban meghatározni és a
rendezvény időpontja előtt 30 nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes katasztrófavédelmi
igazgatóságnak megküldeni.



A rendezvény szervezője által készített tűzvédelmi előírások a következőket tartalmazzák:
a)
a tervezett rendezvény megnevezését, rendeltetését, kezdetének és befejezésének
várható időpontját,
b)

a tervezett rendezvény helyszínének leírását, útvonalát,

c)

a szervező megnevezését, címét,

d)

a szervező képviseletére jogosult személy nevét és címét, elérhetőségét,

e)
a rendezvény biztosítását ellátó személy-, szervezet megnevezését, valamint a
szervezet képviselőjének nevét, címét és elérhetőségét,
f)
a rendezvény helyszínének léptékhelyes helyszín-, vagy alaprajzát, a helyszínen
elhelyezett sátrak, mobil árusítóhelyek (mozgóboltok), asztalok, székek feltüntetésével.
Indokolt esetben a felállított sátrak alaprajzait. A rajzon jelölni kell a résztvevők elvezetésére
szolgáló útvonalakat, kijáratokat, ezek méreteit, az oltóvíz szerzési helyeket, a tűzoltó
gépjárművek közlekedésére szolgáló útvonalakat, a rendezvény helyszínén a résztvevők
mozgásának koordinálása céljából kialakított pontokat.
g)

a résztvevők mozgásának irányításával megbízott felügyelő személyzet feladatait,

h)

a tűz- és káresemény bekövetkezésekor szükséges teendőket,

i)

a tűz- és káresemények jelzéseinek és oltásának módját,

j)

a rendezvényterület energiaellátásának módját, annak lekapcsolási lehetőségeit,

k)
a résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalak jelölésének módját (iránymutató táblák,
irányfények), azok sötétedést követő megvilágításának lehetőségeit,
l)

a tartalék-energiaellátás módját,

m) a rendezvény környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények
ismertetését, leírását,

76 / 61. oldal

Tomori Pál Főiskola

Tűzvédelmi Szabályzat
n)
a résztvevők tájékoztatására szolgáló
használatának leírását.

Hatályos: 2020. április 7-től

eszközök, kihangosítók

ismertetését,



A szabadtéri rendezvény területén biztosítani kell a tűzoltójárművek közlekedéséhez
szükséges és elégséges szélességű közlekedési utat.



A közönség közlekedésére, eltávozására kijelölt útvonalat a várható legnagyobb látogatási
létszám figyelembevételével számítás alapján tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező
személynek kell méretezni.



A helyszín és a tervezett létszám ismeretében a területileg illetékes tűzoltóság a
rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében megfelelő számú tűzoltó gépjármű
felügyeletét írhatja elő, melynek költségét a rendezvény szervezője köteles állni.



A legalább 200 fő résztvevővel tervezett rendezvény megkezdése előtt, illetve alatt a
tervezett létszámot 50%-kal meghaladó változásról az illetékes tűzoltóság ügyeletét
tájékoztatni kell.



A szabadtéri rendezvények területén telepített kivetítőkön a rendezvény területének
menekülési útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni a rendezvény
megkezdése előtt, a rendezvények szünetében és a rendezvények végén.



Az ülőhelyekkel tervezett 200 főnél nagyobb befogadóképességű szabadtéri rendezvény csak
rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. Az ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a kiürítési
útvonalakat úgy kell kialakítani, hogy az útvonalak hossza ne haladja meg az alábbiak egyikét
sem:
a)

a széksorok között haladva 15 m,

b)

lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva 15 m,

c)

lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva 30 m,

d)

sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva 45 m, illetve

e)

bármely tartózkodási pozícióból a legközelebbi kijáratig légvonalban mérve 45 m.



Az ülőhelyek esetében alkalmazott lépcsők, közlekedők legkisebb szabad szélessége 1,05 m, a
szektorokat elválasztó lépcsők, közlekedők esetében 2,1 m legyen.



A szabadtéri rendezvényen minden 200 főre kell 1 fő biztonsági személyzetet biztosítani,
akinek feladata a résztvevők tájékoztatása a menekülési lehetőségekről, illetve valamennyi
biztonsági szabályról a rendezvény ideje alatt.



Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem
alkalmazható.



Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán éghető anyag a területileg illetékes
tűzoltóság hozzájárulásával építhető be, helyezhető el.



Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán elhelyezett rámpáknak alkalmasnak kell
lenniük a mozgásukban vagy cselekvőképességükben korlátozott személyek biztonságos
menekülésére.



Szabadtéri rendezvényen
a)

a színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 13 A teljesítményű,

b)
az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 13 A
teljesítményű,
c)

a vendéglátó egységek védelmére egységenként 1 db 89 B teljesítményű

tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.


A tűzvédelmi hatóság a rendezvény megtartását megtilthatja, a rendezvény azonnali
befejezését rendelheti el, ha az írásban meghatározott vonatkozó tűzvédelmi előírások,
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biztonsági intézkedések nem garantálják megfelelően a rendezvényen tartózkodók
biztonságát, vagy nem tartják be azokat.
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14. TŰZVÉDELMI SZABÁLYSÉRTÉSEK, TŰZVÉDELMI BÍRSÁG, HELYSZÍNI BÍRSÁG
14.1.

Szabálysértés

A 259/2011. (XII.7.) Kormány rendeletben meghatározottak szerint a tűzvédelmi hatóság az 1.
mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben tűzvédelmi bírságot
szabhat ki. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 1-8., 12-16. a), 17-18., 20-24., 29., 30. és 36. sorában
rögzített szabálytalanságok esetén - az 5. § szerinti eljárások kivételével - a tűzvédelmi bírság
kiszabása kötelező.
a) tűzvédelmi jogszabályokban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt előírásokat, továbbá a
kötelezően alkalmazandó tűzvédelmi szabványok előírásait megszegi,
b) jogszabályi tilalom ellenére az erdőterületen vagy annak közelében tüzet gyújt, vagy más
módon az erdőtűz elleni védelmének jogszabályi előírásait megszegi,
c) tűzesetet vagy tűzveszélyt észlel, és ezt a hatóságnak nem jelenti,
d) tűzjelzésre távbeszélőjét nem bocsátja rendelkezésre,
e) szándékosan megtévesztő tűzjelzést ad,
f)

nem tesz eleget a hatóság azon felhívásának, hogy a tűz oltásában személyesen
közreműködjék, illetőleg, hogy járművét vagy a tűz oltására alkalmas eszközét a tűz oltásához
bocsássa rendelkezésre,

g) tűz esetén a tűzoltás vezetőjének intézkedését nem hajtja végre, vagy a tűzoltás
eredményessége érdekében szükséges felvilágosítást nem adja meg, hatvanezer forintig
terjedő pénzbírsággal sújtható.
A feljelentést a lakhely, illetve az elkövetés szerinti szabálysértési hatóságnak szabja ki a rendeletben
meghatározott bírság összegek alapján.
14.2.

Tűzvédelmi bírság

A tűzvédelmi bírság ügyekre külön végrehajtási rendelet vonatkozik, a módosított 116/1996. (VII. 24.)
kormányrendelet. Az 1. § alapján tűzvédelmi bírságot csak a hiányosságok egy szűkebb körére lehet
kiszabni. Ezek:
a) tűzvédelmi szabály megszegéséért, ha az közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt, illetőleg tüzet
idézett elő, vagy veszélyezteti a személyek biztonságát, akadályozza a mentésüket;
b) tűzjelzéshez és a tűzoltáshoz szükséges eszköz, felszerelés, készülék, berendezés, oltóanyag
beszerzésének, készenlétben tartásának, karbantartásának vagy ellenőrzésének
elmulasztásáért, illetőleg rendeltetéstől eltérő – engedély nélküli – használatáért;
c) létesítményi tűzoltóság létszámával, képzésével kapcsolatos rendelkezések megszegéséért;
d) tűzoltó technikai termék forgalmazásának, javításának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának,
karbantartásának a jogszabályban, tűzvédelmi műszaki követelményben és a tűzvédelmi
hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő végzéséért, vagy ezen tevékenység során a
termékek működőképességének veszélyeztetéséért;
e) ha külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően nem kérték meg a tűzvédelmi hatóság
engedélyét;
f)

ha a tűzvédelmi szabályok, előírások érvényesítésére vonatkozóan a tervező, illetőleg a
kivitelező valótlan nyilatkozatot adott;

g) ha a munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról a munkáltató a törvényben előírt határidőre nem
gondoskodott;
h) ha a tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet szakvizsga nélkül végzik;
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ha a kötelezett a Tűzvédelmi Szabályzatot nem készíti el, nem gondoskodik annak
megismertetéséről, betartatásáról.

Ugyanez a rendelet tartalmazza a tűzvédelmi bírságok összegét, melyek meghatározását a
szabálytalanságokhoz rendeli az alábbiak szerint:
1. Ha a jogszabály másképp nem rendelkezik, a tűzvédelmi bírság alsó határa a tűzrendészeti
szabálysértésért kiszabható bírság felső határának megfelelő összeg, a felső határa – a (2)
bekezdésben foglalt kivételekkel – hárommillió forint.
2. Az (1) bekezdésben meghatározott bírság összegek kiszabásánál a következőket kell
figyelembe venni:
a) az 1. § a) pontjában meghatározott szabályszegés esetén, ha azt jogszabályban, kötelezően
alkalmazandó szabványban meghatározott tűzvédelmi létesítési szabály megszegésével
valósították meg, akkor a létesítés költségének legalább 10%-a;
b) az 1. § a) pontjában meghatározott szabályszegés esetén, ha azt jogszabályban rögzített a
tűzvédelmi használati szabály megszegésével valósították meg, akkor tűz esetén legfeljebb
3.000.000 Ft, veszélyhelyzet előidézése esetén legfeljebb 100 000 Ft;
c) az 1. § b) pontjában meghatározott szabályszegés esetén az eszköz, felszerelés, készülék,
berendezés, oltóanyag értékének legalább 10%-a;
d) az 1. § c) pontjában meghatározott esetben a külön jogszabályban előírt létesítményi
tűzoltóság legkisebb létszámából hiányzó vagy kiképzetlen személyek száma és a bírság
kiszabásakor érvényes havi minimálbér szorzatának megfelelő összeg
e) az 1. § d) és e) pontjában meghatározott szabályszegés elkövetése esetén legalább 100 000
Ft;
f)

az 1. § f) pontjában meghatározott szabályszegés esetén a tervezői, illetőleg a kivitelezői díj
legalább 10%-a;

g) az 1. § g) és h) pontjaiban meghatározott esetben az érintett munkavállalók létszáma,
valamint a bírság kiszabásakor érvényes havi minimálbér szorzatának megfelelő összeg;

h) az 1. § i)–k) pontjaiban meghatározott esetekben legalább százezer forint.
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15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


A Tűzvédelmi Szabályzatot az elfogadását követő napon lép hatályba.



Jelen Tűzvédelmi Szabályzatban, valamint az érvényben lévő tűzmegelőzéssel kapcsolatos
jogszabályokban, szabványokban, szabályzatokban foglalt előírásokat minden alkalmazott
külön felhívás nélkül köteles betartani. Az ellen, aki a jelen Tűzvédelmi Szabályzatban
meghatározott előírásokat nem hajtja végre, a rá vonatkozó szabályok szerint eljárást kell
indítani, illetve kezdeményezni.



A jogszabályba ütköző súlyosabb tűzvédelmi mulasztás szabálysértési, illetve büntetőjogi
felelősségre vonást von maga után. A TPF minden alkalmazottja köteles a Tűzvédelmi
Szabályzatban előírtakat megismerni.



A rektor köteles a Tűzvédelmi Szabályzatot a beosztottakkal megismertetni, és az ismeretek
elsajátításáról meggyőződni.



A Tűzvédelmi Szabályzatot évenként felül kell vizsgálni a tűz elleni védekezésről, a műszaki
mentésről és a tűzoltóságról szóló többször módosított 1996. évi XXXI. törvény és
végrehajtása tárgyában kiadott jogszabályok módosulásának kihirdetését követően, és ha
szükséges módosítani kell.



Amennyiben a módosítás vagy kiegészítés a szabályzat tartalmának egyharmadát eléri, új
Tűzvédelmi Szabályzatot kell kiadni. A tűzvédelmi dokumentumokat 5 évig meg kell őrizni,
benne javítást végrehajtani, szigorúan tilos!
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MELLÉKLETEK
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Készenlétben tartott tűzoltó készülékek meghatározása
az oltóképesség 54/2014 (XII. 05.) 16. melléklet 1-2 táblázata alapján

s.sz.

Megnevezés

m2

Oltóanyagegység [OE]

Oltóképesség
- minimum -

1.840

20

2* 34A 183B C

2.167

22

4* 34A 183B C

2.167

22

4* 34A 183B C

I-es Kockázati egység
Alagsor

Földszint

I. emelet

Tetőszint
nem beépített

A TPF területén a tűzvédelmet a fenti táblázatban látható kézi porral oltó készülékkel
biztosítják.
A TPF területén az OTSZ-ben meghatározott OE értéknek megfelelő oltóképességű és
elhelyezésű kézi tűzoltó készülék áll rendelkezésre.
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ENGEDÉLY alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez
Sorszám:
A munkavégzés helye:………………………………………………..………………………………
A munkavégzés ideje: …………év …………………….hó …………….nap ……………….órától
………….év …………………….hó …………….nap ……………….óráig.
A tevékenység megnevezése, pontos leírása:………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
A munkát végzők nevei: …………………..…….…. ……..…..……….……. ……..……………...
Tűzvéd. szakvizsgabiz. vagy okt. napló száma : …………………..…….…. ……..…..……….…
A munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó készüléket kell biztosítani:
□ porral oltó □ CO2 oltó □ habbal oltó □ gázzal oltó □ vízzel oltó oltástelj.: ………………….…
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 11. és 12§-a, valamint az 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
□ munkaterület alatt tűzálló ponyvát kifeszíteni
□ a munkaterületet tűzálló paravánnal elkeríteni
□ a fal vagy mennyezet ellentétes oldalán levő éghető anyagot eltávolítani, védelméről gondoskodni
□ alaptevékenység korlátozása
□ az automatikus tűzjelző berendezést bénítani
□ a tűzveszélyes tevékenység figyelemmel kisérése a szomszédos helyiségekben
□ a munkavégzés során felügyeletet kell biztosítani
A felügyeletet biztosító személyek neve és beosztása és feladatai : ……………………………
……………………………………………………………………………………………………………
A tűzveszélyes tevékenység befejezése utáni teendők:
□ a munka befejezésének jelentése az engedélyező felé
□ a tűzveszélyes munka területének utóellenőrzése a munka befejezésekor és .... óra múlva
Egyéb előírások: ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Budapest, ……………év …………………… hó ……..... nap

……………………………………
engedélyező
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Az engedélyben felsorolt előírásokat az alábbi - a helyi sajátosságoknak megfelelő - tűzvédelmi
előírásokkal egészítem ki (Ezen pont kitöltése akkor szükséges, ha a tevékenységet külső gazdálkodó
szerv végzi és engedélyes):
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

A munkát végző(k) nyilatkozatai:
Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, a munkavégzéshez szükséges berendezést a
tevékenység megkezdése előtt leellenőriztem, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát
ismerem, a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem, a munkavégzés befejezése után a területet
tűzvédelmi szempontból befejezést követően 30 perccel leellenőrzöm, a munkavégzés befejezését az
engedélyező felé jelentem.
Budapest, ……………év …………………… hó ……..... nap
……………………………………
munkát végzők aláírása
A tűzveszélyes tevékenységet ___ óra ___ perckor befejeztem. A munkaterületet tűzvédelmi
szempontból ___ óra ___ perckor leellenőriztem, azt minden szempontból megfelelőnek és
veszélytelennek ítéltem.
Budapest, ……………év …………………… hó ……..... nap
……………………………………
munkát végzők aláírása
A felügyeletet ellátó(k) nyilatkozata:
Az engedélyben (elsorolt előírásokat tudomásul veszem, a felügyeleti feladataimmal tisztában
vagyok, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát ismerem, a tűzjelzés helyi lehetőségét
ismerem.
Budapest, ……………év …………………… hó ……..... nap
……………………………………
felügyeletet ellátók aláírása
A tevékenység befejezését tudomásul vettem:
Budapest, ……………év …………………… hó ……..... nap ………..óra
……………………………………
engedélyt kiadó aláírása

76 / 70. oldal

Tomori Pál Főiskola

Tűzvédelmi Szabályzat

Hatályos: 2020. április 7-től

Tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv
/MINTA/
Készült: ______ év ______________ hó ____ napján a _______________________
_____________________________________________ (munkahely megnevezése)
Oktatásra kötelezett: _______ fő

Oktató neve: ________________________

Megjelent: _______________ fő

Beosztása: _________________________

Az oktatás jellege:

Az oktatott dolgozók:

- előzetes (alap) oktatás

- új belépők

- ismétlődő oktatás

- munkakört változtatók

- rendkívüli oktatás

- más külső gazd. szerv. dolgozói
- alkalomszerű tűzvesz. tev. végzők

Sor kerül gyakorlati oktatásra?

Oktatás tematikája:

- igen

-

- nem

-

Oka:
- Tűzvédelmi Szabályzat előírása
- egyszeri különleges munka
- új anyag, gép, termelőberendezés
- új tűz és robbanásveszélyes technológia
- tűzeset utáni
Az oktatás rövid leírása: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
A gyakorlati oktatás tárgya: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
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Név

Aláírás

Megjegyzés


Vállalkozás neve

Telephelye
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ssz.

Tűzoltó
készülék
készenléti
helye

gyári
gyártója, típusa,
gyárt. éve
oltóanyag mérete száma
nap

nap

nap

nap

16

Hónap Hónap Hónap Hónap

11

Az ellenőrzés időpontja
( negyedév )
IV.
III.
II.
I.

Karbantartások ideje

A nem karbantartott tűzoltó eszköz üzemképtelennek minősül.

A karbantartásra át nem adott tűzoltó eszközök működőképességéért felelősséget nem vállalunk.

A felülvizsgálatot végző neve:

A karbantartást végző(k) aláírása:

A karbantartást végző(k) neve(i):

Karbantartás időpontja:

A készenlétben tartó neve:

Tűzoltó készülékek nyilvántartása

BM OKF azonosító
jel

Tomori Pál Főiskola

Tűzvédelmi Szabályzat
Hatályos: 2020. április 7-től

Tűzoltó készülékek nyilvántartása

Teljes
karbantartás

Közép
karbantartás

Alap
karbantartás

Oltás
teljesítmény
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Kiürítésszámítás
Önálló dokumentumban
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Tűzriadó Terv
Önálló dokumentumban
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Kapcsolódó jogszabályok
Azonosító és megnevezés

Kapcsolat leírása

2013 évi V. törvény

A Polgári Törvénykönyvről

1996. évi XXXI. törvény

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról

30/1996 (XII. 6.) BM rendelet

A tűzvédelmi szabályzat kiadásáról

2/1998 (I. 16.) MüM rendelet

A munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi
jelzésekről

54/2014 (XII.5.) BM rendelet

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

44/2011 (XII. 5.) BM rendelet

A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
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