Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft.
S o p r o n k ő h i d a

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT
Sopronkőhida, 2015. május 4.

A tűzvédelemről szóló 1996. évi XXXI. Törvény 19.§ (1) bekezdése, a 30/1996.(XII.6.) BM rendeletben,
valamint a 14/1999.(X.22.) IM rendeletben, az 54/2014.(XII.5.) BM. rendeletben foglaltak alapján a
tűzvédelemmel és műszaki mentéssel kapcsolatban az alábbi
Tűzvédelmi Szabályzatot
adom ki:
I. fejezet
A Tűzvédelmi Szabályzat célja
-

A Tűzvédelmi Szabályzat célja: a gazdasági társaság dolgozóinak testi épsége, a tulajdon tűz elleni
védelme, ennek érdekében meghatározza a hatályos jogszabályok alapján:
- a) a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
- b) a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a
finanszírozására vonatkozó szabályokat;
- c) a létesítményre (létesítmények), építményekre, tűzszakaszokra, illetőleg a helyiségekre,
szabadterekre, veszélyességi övezetekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat,
előírásokat;
- d) a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
- e) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek
meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását;
- f) a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi
képesítési követelményeket;
- g) a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;
- h) a nem szervezetszerű tűzoltó alegység működésének, szolgálatellátásának szabályait,
- i) a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó
önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport esetében a
megengedett maximális befogadóképességet,
- j) az i) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő
helyiséghasználat módját és felelősét.

-

A Tűzvédelmi Szabályzat területi hatálya: kiterjed a gazdasági társasághoz tartozó valamennyi
szervezeti egységre, azok létesítményeire, az általuk használt épületekre, helyiségekre, szabadterekre,
az ezekben folytatott tevékenységekre, továbbá a szállításra és tárolásra.

-

A Tűzvédelmi Szabályzat személyi hatálya: kiterjed a gazdasági társaságnál ideiglenesen vagy állandó
jelleggel foglalkoztatott dolgozókra, szakoktatókra, valamint a gazdasági társaság területén bármilyen
céllal tartózkodó, vagy tevékenységet végző (szállító, javító, karbantartó, szolgáltatást igénybe vevő,
ellenőrző) személyre.

-

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak végrehajtásáért a gazdasági társaság minden dolgozója anyagi,
fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

-

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak nem megfelelő végrehajtása vagy meg nem tartása fegyelmi,
szabálysértési vagy büntetőeljárást von maga után.

-

A Tűzvédelmi Szabályzat végrehajtását beosztásra való tekintet nélkül megkövetelem és rendszeres
ellenőrzésével a tűzvédelmi vezetőt bízom meg
II. fejezet

Tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségei:
1./ Gazdasági társaság ügyvezetője
- a) kiadja a vezetése alá tartozó gazdasági társaság tűzvédelmi szabályzatát és tűzriadó tervét, ellenőrzi
és ellenőrizteti az abban foglaltak betartását;
- b) gondoskodik a tűzvédelmi szervezet működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeiről;
- c) a tűzoltásnál és a műszaki mentésnél - a bv. szerv biztonságára vonatkozó előírásokra is
figyelemmel - betartatja a tűzriadó tervben foglaltakat;
- d) tűzvédelmi vezetőt foglalkoztat a vezetése alatt álló gazdasági társaságnál
- e) intézkedik arról, hogy a foglalkoztatottak a tűzvédelmi szabályzat rájuk vonatkozó részét
megismerjék és betartsák;
- f) intézkedik arról, hogy a foglalkoztatottakat a munkába állás előtt és azt követően - a tűzvédelmi
szabályzatban meghatározott rendszerességgel - oktatásban részesítsék;
- g) a területileg illetékes hivatásos tűzoltóság vezetőjével egyeztetve - megállapodás szerinti
időszakonként - együttműködési gyakorlatot szervez, illetve biztosítja annak megtartását, különös
tekintettel a fogvatartottak létesítményen belüli mozgására vonatkozó biztonsági előírások betartására.
Felelős:
- A gazdasági társaság tűzvédelméért, amelyre vonatkozóan az ellenőrzési kötelezettségüket elsősorban
a tűzvédelmi szervezet, illetőleg tűzvédelmi vezető útján gyakorolják.
- A területi sajátosság, tűzveszélyesség, létszám, gazdálkodási feltételekhez igazodó változások
figyelembe vételével a tűzvédelmi szervezet létrehozásáért és az eredményes működéséhez, tagjai
képesítéséhez, oktatásához szükséges személyi, tárgyi, anyagi feltételek biztosításáért.
- A tűzvédelmi berendezések, felszerelések, eszközök és egyéb berendezések (világító-, villamos-,
villámvédelmi berendezés, tűzoltó készülék, stb.) tűzvédelmi szempontból való üzemképességének
biztonságos fenntartásához előírt időszakos felülvizsgálatok, ellenőrzések, karbantartások pénzügyi
fedezetének biztosításáért.
- Az időszakos felülvizsgálatok, valamint az intézményi és hatósági ellenőrzések során megállapított
hiányosságok, szabálytalanságok felszámolásának megtörténtéért.
- A nyomástartó berendezések biztonságos kezeléséért, valamint az előírt karbantartások és
nyomáspróbák végrehajtásáért.
Köteles:
- A jogszabályokban, szabványokban, szabályzatokban, műszaki előírásokban és egyéb előírásokban
foglalt tűzvédelmi szabályokat, előírásokat külön felhívás vagy intézkedés nélkül végrehajtatni,
illetőleg a végrehajtást ellenőriztetni.
- Tűzvédelmi ellenőrzésen, szemlén az érintett vezetők megjelenését biztosítani és akadályoztatása
esetén intézkedésre jogosult helyettesét kijelölni.
- Tűzvédelmi hatóság eljárása során feltárt hiányosságok közül a tűzvédelmi jellegű beruházást igénylő
esetben a feladatkörébe tartozó döntési jogot gyakorolni.
- Írásban kinevezni a tűzvédelmi szervezet tagjait, meghatározni a munkakörükhöz kapcsolódó
tűzvédelmi kötelezettségüket, az annak érvényesítésére vonatkozó eljárások rendjét.
- Biztosítani az intézet és a gazdasági társaság területén működő nem szervezetszerű tűzoltó alegység
működéséhez szükséges feltételeket.
- Rendszeresen beszámoltatni a vezetőket és a tűzvédelmi szervezet vezetőjét, valamint ellenőrizni a
tűzvédelmi szervezet tevékenységét.
- Gondoskodni arról, hogy a tárgyévet követő január 10-ig a felügyeleti szervnek az intézmény
tűzvédelmi helyzetéről készített jelentés felterjesztésre kerüljön, továbbá évente osztályvezetői
értekezleten értékeljék a tűzvédelmi helyzetet, tevékenységet.
- Megszervezni az előírt tűzvédelmi oktatásokat és tűzvédelmi szakvizsgáztatást.
- Erkölcsi és anyagi elismerésben részesíteni a kiemelkedő tűzvédelmi munkát végző személyeket,
illetve tűzvédelmi szabályok, előírások megszegőit felelősségre vonni.
- A tűzvédelmi vezetőt minden olyan tárgyalásra, értekezletre meghívni, ahol tűzvédelmi kérdés érintve
van, annak véleményét tűzvédelmi ügyben meghallgatni, intézkedéseibe bevonni.
- Biztosítani a következetes, megfelelő és önkéntes jogkövetés elvén alapuló tűzvédelmi fegyelmet, a
megelőzés elsőbbségét biztosító tevékenységet.

-

-

-

Szabályzatban, munkaköri leírásban meghatározni a vezetők tűzvédelemre vonatkozó döntési jogkörét,
a munkakörükhöz kapcsolódó ellenőrzési kötelezettségét, a dolgozó munkaköréhez kapcsolódó
tűzvédelmi feladatát, ellenőrzési kötelezettségét, a tűzvédelmi-biztonsági magatartási normák esetleges
megszegésének jogkövetkezményeit.
A technológiai és kezelési utasításban meghatározni a munkafolyamat biztonságos folytatásának
előírásait.
A tűzvédelmi feltételek megteremtéséről, azok javítására tett intézkedések hatékonyságáról, a
tűzvédelmi előírásokról, a saját hatáskörükbe utalt feladatok végrehajtásáról évente megtartott
tűzvédelmi szemle keretében személyesen is meggyőződni.
Biztosítani, hogy a Soproni Hivatásos Tűzoltóság helyismereti stb. gyakorlatokat a Kft. területén
megtarthassa.
Értékelni a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak végrehajtását, és ezt figyelembe venni az általa
közvetlenül vezetettek munkájának értékelésénél.
Gondoskodni a tűzesetek bejelentéséről, nyilvántartásáról, kivizsgáltatásáról, valamint a hasonló
esetek megelőzése érdekében szükséges intézkedések megtételéről.
A tűzvédelmi rendelkezések végrehajtását akadályozó körülmények, vagy a közvetlen tűz- és
robbanásveszély megelőzésére haladéktalanul intézkedést tenni.
Biztosítani a tűzvédelmi ügyviteli tevékenység feltételeit.
Beruházások, fejlesztések során a tervezői, a beruházói és a kivitelezői tevékenységet összehangolni,
valamint azok befejezése után nyilatkozatot kérni.
Új technológiai eljárás tervezésénél és kivitelezésénél technológiai utasításban kidolgoztatni a
megtartandó tűzvédelmi előírásokat.
A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, vagy az emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzeket a
Soproni Hivatásos Tűzoltóságnak és a felügyeleti szervnek késedelem nélkül bejelenteni. Biztosítani a
tűzvizsgálat befejezéséig a tűzeset helyszínének őrzését, változatlanul hagyását.
A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a kockázati osztály megváltoztatását teszi
szükségessé, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történő növelését eredményezi, a
tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a kezdeményező a tűzvédelmi hatóságnál
köteles bejelenteni.
Biztosítani a gazdasági társaság területén működő nem szervezetszerű tűzoltó alegység működéséhez
szükséges feltételeket.
Biztosítani a szükséges feltételeket ahhoz, hogy az intézmény területén tűzvédelmi ellenőrzésre,
ügyeleti, felügyeleti (tűzveszélyes tevékenység végzésénél, rendezvényeknél), készenléti (rendkívüli
esetben) szolgálatra a tűzvédelmi szervezet tagjai igénybe vehetők legyenek

Gondoskodik arról, hogy
- A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak a külső gazdálkodó szervezet, vállalkozó dolgozóival szemben
is érvényesítésre kerüljenek.
- A szabályzat tűzvédelemre kiható változása esetén úgy kerüljön átdolgozásra, hogy az naprakész
legyen.
- A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakból a rá vonatkozó mértékben minden dolgozó belépéskor, új
munkakörbe helyezéskor, továbbá ismétlődő oktatás keretében tűzvédelmi oktatásban részesüljön.
- A tűzvédelmi szervezet tagjai megfelelő képesítéssel rendelkezzenek.
- A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörű dolgozók szakvizsgáztatása végre legyen hajtva.
- Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezése megfelelően szabályozott legyen.
- A különböző szerződések tartalmazzák a tűzvédelemre vonatkozó előírásokat, a vállalkozó és a
megbízó tűzvédelmi feladatát.
- Beszereztetik a szükséges szakhatósági nyilatkozatokat, hatósági határozatokat, szakértői
véleményeket, nyilatkozatokat, vizsgálatokat.
2./

Gazdasági vezető
- Gondoskodik a tűzvédelmi feladatok végrehajtásához, a hiányosságok megszüntetéséhez, valamint a
tűzvédelmi eszközök, felszerelések, készülékek beszerzéséhez, javításához, karbantartásához
szükséges pénzügyi feltételek biztosításáról, a jóváhagyott összegek célirányos és rendeltetésszerű
felhasználásáról.
- Gondoskodik a tűzvédelmi munkában kiemelkedő tevékenységet végző dolgozók jutalmazásának
pénzügyi fedezetéről.
- Biztosítja a tűzvédelmi oktatás, vizsgáztatás, továbbképzés és propaganda anyagi és tárgyi feltételeit.

-

3./

Gondoskodik arról, hogy a költségvetési, felújítási, beruházási éves, ill. középtávú tervekben a
tűzvédelemmel kapcsolatos (a tűzvédelmi költségvetésben szereplő) igények pénzügyi betervezésre
kerüljenek.

Termelési osztályvezető
- Kötelesek a hozzájuk tartozó területen megkövetelni, ellenőrizni a tűzvédelmi előírások betartását.
- A tűzvédelmi előírások megszegőivel szemben felelősségre vonást kezdeményezni.
- A tűzvédelmi rendelkezések végrehajtását akadályozó körülmények, vagy közvetlen tűzveszély
megszüntetésére haladéktalanul kötelesek intézkedést tenni.
Gondoskodik arról, hogy:
- A tervezett beruházásokról az illetékes tűzvédelmi szervek a tervezés időszakában tudomást
szerezzenek,
- a tervezésnél a tűzvédelmi követelmények érvényesüljenek, a hatékony megelőző tűzvédelmi
rendszerek megszervezésre kerüljenek, tartalékvilágítás biztosítva legyen.
- A beruházási, építési, technológiai stb. tervek tartalmazzák a tűzvédelemmel kapcsolatos
jogszabályok, szabványok, szabályzatok, utasítások alkalmazásának feltételeit, azokat érvényre
juttatják.
- Az engedélyezési, kivitelezési, átadási tervdokumentációk szakszerű, és tűzvédelmi szempontból
kifogástalan elkészítéséről.
- A kivitelezés a jóváhagyott kiviteli terv szerint történjen.
- A szükségessé vált módosítások az építési naplóban bevezetésre, az átadási dokumentációban pedig
átvezetésre kerüljenek.
- Amennyiben a szükséges módosítás elkerülhetetlenül az érvényben lévő szabványba ütközik,
gondoskodnak a szabvány alóli mentesítés engedélyezéséről, a felmentési kérelemnek tartalmaznia
kell a hasonló biztonságot nyújtó megoldást is.
- Csak olyan gép, berendezés kerüljön beszerzésre, mely a tűzvédelmi előírásnak megfelel és
tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkezik.
- Az ellenőrzési hatáskörébe tartozó külső vállalkozó szervezet által végzett kivitelezési munkánál a
tűzvédelmi előírás a munka megkezdése előtt az építési naplóba bejegyzésre és megtartásra kerüljön.
- A vállalkozási szerződés megkötése után a területen végzendő munkálatok megkezdése előtt a
Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartása céljából a Szabályzat átadása megtörténjen. Az átvételt
és a végrehajtásért való felelősség elismerését a vállalkozás vezetője aláírásával igazolni köteles.
- A beruházási, felújítási, gépfelállítási, illetve fejlesztési munka befejezése után a műszaki átadásátvétel és üzembe helyezési eljárás kellő időben megtartásra kerüljön, valamint erre az illetékes
tűzvédelmi hatóság meghívást kapjon, a használatbavételi engedély beszerzésre kerüljön.
- Technológiai előírások nélkül termelést ne végezzenek, ne folytassanak. Ezért gondoskodik arról,
hogy a technológiai leírás tartalmazza az alapanyagra, anyagmozgatásra, feldolgozásra, termelésre,
félkész- és készárumozgatásra, tárolásra, csomagolásra, valamint a szállításra vonatkozó előírásokat. A
technológiai utasításnak tartalmaznia kell a termelés menetéből adódó tűzveszélyes folyamatokat, ki
kell térni arra is, hogy a technológiától való eltérés milyen következményekkel járhat.
- Az elektromos, villámvédelmi, szellőző, hőközlő berendezések, kazánok, valamint a tüzelő- és
fűtőberendezések kéményei, tűzjelző berendezés, tűzcsapok szerelvényei, hegesztő-berendezések
tűzvédelmi időszakos felülvizsgálatra, folyamatos ellenőrzésre, karbantartásra, nyomáspróbára
kerüljenek. A felülvizsgálatról készült szakvéleményt a tűzvédelmi vezető felé írásban dokumentálni
kell, aki azt a tűzvédelmi iratok dossziéjában köteles elhelyezni, és hatósági ellenőrzéskor az
ellenőrzést végzőnek szükség esetén betekintésre átadni. Ugyancsak köteles igazolni a tűzvédelmi
vezető felé azt is, hogy a szakértő által feltárt hiányosságok felszámolására az intézkedés megtörtént.
- A tűzvédelmet szolgáló valamennyi berendezés (tűzjelző és észlelő, tűzcsap, víztároló, vízvezeték)
üzemképes állapotban legyen. Meghibásodás esetén intézkedik annak azonnali felszámolására.
Gondoskodik arról, hogy azok karbantartása megfeleljen a vonatkozó szabvány és egyéb előírásoknak.
- A szükséges dokumentációk, rajzok (elektromos, víz, gáz, csatorna) elkészüljenek, a szakértői vagy
egyéb nyilatkozatok a tervhez csatolva legyenek.
- A gépi berendezések kezelési, használati, karbantartási utasításai a gépek mellett elhelyezésre
kerüljenek, ellenőrzik azok műszaki állapotát.
- Ahol tűz- és robbanásveszély van, ott a gépek időszakos biztonsági felülvizsgálatra kerüljenek. A
felülvizsgálat módját, gyakoriságát a vonatkozó műszaki előírás, szabvány, szabályzat, gépkönyv ezek hiányában a műszaki üzemeltetési tapasztalat - alapján külön rendelkezésben határozzák meg.
Elvégezteti az új, vagy a tűzvédelmi jellemzőkben nem ismert anyagok (termékek) előállítása,
alkalmazása előtt a tűzvédelmi rendelkezések megállapítása céljából a szükséges vizsgálatokat.

4./ Pénzügyi csoportvezető
- Felelős az irányítása alá tartozó terület tűzvédelméért.
- Ellenőrzi az előírt tűzvédelmi oktatások megtartását, biztosítják a szakvizsgaköteles munkakörű
dolgozók időszakos tűzvédelmi szakvizsgán való megjelenését.
- Ellenőrzik és betartatják a beosztott dolgozókra vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzat megelőző
tűzvédelmi használati előírásait.
- Kötelesek részt venni a működési területén tartott tűzvédelmi ellenőrzéseken.
- A Tűzriadó Tervben meghatározott kötelező magatartási szabályokat, feladatokat rendszeresen
tudatosítják az irányításuk alá tartozó dolgozókkal, tűzeset vagy káreset alkalmával végrehajtják,
illetve végrehajtatják a Tűzriadó Tervben foglaltakat.
- A tűzvédelmi helyzetre kiható változás előtt kötelesek a tűzvédelmi vezetőt tájékoztatni.
- Kötelesek a tűzvédelmi szabályok, előírások megszegőivel szemben - a cselekmény súlyától függően felelősségre vonást kezdeményezni az intézet parancsnokánál.
- A tudomásukra jutott rendellenességet azonnal megvizsgálni, megszüntetésére intézkedést tenni,
közvetlen tűz- vagy robbanásveszély esetén a munkát leállítani, és saját hatáskörben a veszély azonnali
megszüntetéséről gondoskodni.
- Elvégeztetik az új, vagy tűzvédelmi jellemzőkben nem ismert anyagok (termékek) előállítása,
alkalmazása előtt a tűzvédelmi rendelkezések megállapítása céljából szükséges vizsgálatot.
5./ Humánpolitikai vezető
- Felelős az irányításuk alá tartozó terület tűzvédelméért.
- Ellenőrzi a tűzvédelmi oktatások végrehajtását.
- Ellenőrzi és betartatják a beosztott dolgozókra vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzat megelőző
tűzvédelmi használati előírásait.
- Gondoskodik az új felvételes dolgozók tűzvédelmi oktatásra való irányításáról.
6./ Üzemvezetők, szállítási és raktározási csoportvezető
- Felelősek az irányításuk alá tartozó terület tűzvédelméért.
- Ellenőrizzék az előírt tűzvédelmi oktatások megtartását, dokumentálását.
- Ellenőrzik és betartatják a beosztottaikra vonatkozó megelőző tűzvédelmi használati előírásokat.
- Kötelesek részt venni a működési területükön megtartandó tűzvédelmi szemlén, ellenőrzésen.
- Ellenőrzik és betartatják a technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasításban foglalt
tűzvédelmi követelményeket.
- A tűzvédelmi helyzetre kiható változás előtt kötelesek tájékoztatni a tűzvédelmi vezetőt.
- Kötelesek a tűzvédelmi szabályok, előírások megszegőivel szemben - a cselekmény súlyától függően felelősségre vonást kezdeményezni az intézet parancsnokánál, illetve a Kft ügyvezetőjénél.
- Kötelesek az ellenőrzéseken, szemléken megállapított vagy személyesen tapasztalt, tudomására jutott
hiányosságokat és szabálytalanságokat felszámolni, illetve - ha a hatáskörét meghaladja - felettes
vezetőjük segítségét kérni.
- Kötelesek közvetlen tűz- vagy robbanásveszély esetén a munkát leállítani, a veszély azonnali
megszüntetéséről gondoskodni.
- Felelősek az irányításuk alá tartozó terület rendjéért, tisztaságáért, tűz- és robbanásveszélyes anyag
raktározási, tárolási előírásainak végrehajtásáért, dohányzás és nyílt láng használata tilalmának
megtartásáért.
- Felelősek, hogy az éghető folyadék, anyag tárolásakor a szükséges készleteken felül elfekvő készletek
a tárolóhelyiségeket ne terheljék.
7./ Főművezetők
- Az üzemvezetők távollétében ellátják azok tűzvédelemmel kapcsolatos feladatait.
8./ Művezetők, csoportvezetők, raktárvezetők
- Felelősek az irányításuk alá tartozó terület tűzvédelméért.
- Végrehajtják a vezetésük alatt foglalkoztatott fogvatartottak gyakorlati és elméleti oktatását.
- Ellenőrzik és betartatják a beosztott dolgozókra vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzat megelőző
tűzvédelmi használati előírásait.
- Ellenőrzik és betartatják a technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasításban foglalt
tűzvédelmi követelményeket.

-

A Tűzriadó Tervben meghatározott kötelező magatartási szabályokat, feladatokat rendszeresen
tudatosítják az irányításuk alá tartozó dolgozókkal. Tűzeset vagy káreset alkalmával végrehajtják,
illetve végrehajtatják a Tűzriadó Tervben foglaltakat.

Kötelesek:
- A hozzájuk tartozó területen elhelyezett tűzoltó készülékek, felszerelések meglétét, állapotát
rendszeresen ellenőrizni. Elhasználásuk, meghibásodásuk esetén pótlásukról gondoskodni.
- A tűzvédelmi szabályok, előírások megszegőivel szemben - a cselekmény súlyától függően felelősségre vonást kezdeményezni.
- Személyesen tapasztalt, vagy tudomásukra jutott hiányosságokat és szabálytalanságokat felszámolni,
illetve – ha a hatáskörüket meghaladja - felettes vezetője segítségét kérni.
- Megismerni és alkalmazni a tűzvédelmi előírásokat.
- Felettesét tájékoztatni azokról a körülményekről és esetleges mulasztásokról, amelyek a Tűzvédelmi
Szabályzatban előírtak végrehajtását akadályozzák.
- A tudomásukra jutott rendellenességet azonnal megvizsgálni, megszüntetésére intézkedést tenni,
közvetlen tűz- vagy robbanásveszély esetén a munkát leállítani, a veszély azonnali megszüntetéséről
gondoskodni.
- Eltiltani a munkavégzéstől azt a dolgozót, aki a Tűzvédelmi Szabályzatban előírtakat nem ismeri,
valamint nem vett részt tűzvédelmi oktatásban, figyelmeztetés ellenére nem tesz eleget a
rendelkezéseknek.
- Munkakezdéskor és befejezéskor, valamint műszakonként folyamatosan meggyőződni arról, hogy a
Tűzvédelmi Szabályzatban előírt használati szabályok a munkahelyen érvényesülnek-e.
- A hozzájuk tartozó területen végzett tűzveszélyes tevékenység esetén a munka minél előbbi és
biztonságos elvégzését elősegíteni, az engedélyt és az abban előírtak betartását ellenőrizni.
Kiemelten és elsősorban felelősek működési területükön:
- A munkahely rendjéért, tisztaságáért, tűz- és robbanásveszélyes anyag raktározási-, tárolási
előírásainak végrehajtásáért, dohányzás és nyílt láng használata tilalmának megtartásáért.
- A munkavégzés során a közlekedési utakhoz, ajtókhoz, tűzoltó felszerelésekhez vezető utak még
ideiglenesen se legyenek eltorlaszolva, a közlekedési utak szabadon tartásáért.
- Az éghető folyadék, anyag tárolásakor a szükséges készleteken felül elfekvő készletek a
tárolóhelyiségeket ne terheljék.
- A tűzoltó készülékek, felszerelések, eszközök meglétéért, épségéért, megőrzéséért,
hozzáférhetőségéért, valamint a tűzvédelmi figyelmeztető, jelző, tiltó táblák, illetve feliratok,
propagandaanyagok elhelyezéséért, meglétéért.
9./ Beosztott dolgozók jogai, kötelességei és feladatai
A dolgozó jogosult és köteles:
- A rábízott feladatot a foglalkozási szabályoknak megfelelően, a Tűzvédelmi Szabályzatban előírtak
végrehajtásával elvégezni, a dohányzási tilalmat megtartani.
- Megkövetelni, hogy a munkavégzéshez szükséges személyi, tárgyi feltételek rendelkezésre álljanak,
közvetlen tűz- vagy robbanásveszély esetén a munkavégzést megtagadni.
- Munkahelyén rendet és tisztaságot tartani, megszüntetni minden körülményt, amely tüzet okozhat. A
magatartási szabályokat köteles megismerni és azt a munkavégzés során megtartani.
- Tűz- és robbanásveszélyt megszüntetni.
- Alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzéshez írásbeli engedélyt kérni és azt magánál tartani. A munkát
az engedélyben rögzített előírások megtartásával végezi.
- a Tűzvédelmi Szabályzatban elrendelteket külön felhívás vagy intézkedés nélkül végrehajtani.
Tevőlegesen közreműködni a tűzvédelem érdekében elrendelt munkarend, munkakörülmény,
tűzvédelmi fegyelem kialakításában. Munkaterületén felelős a tűzvédelmi előírások megtartásáért.
- Köteles a Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott zárással kapcsolatos tűzvédelmi feladatokat
maradéktalanul végrehajtani.
- Munkáját szabályosan, a foglalkozási írott, íratlan szabályoknak megfelelően végezni, munkakezdés
előtt megvizsgálni, ellenőrizni az eszközöket, anyagokat.
- Munkakörének megfelelő tűzvédelmi oktatáson és időszakos tűzvédelmi szakvizsgán megjelenni.
- Munkavégzés során a technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítás tűzvédelmi előírásait,
valamint a Tűzvédelmi Szabályzatot a reá vonatkozó mértékben ismerni, betartani.
- A tűzoltó felszerelések használatát ismerni.

-

Tűz vagy káreset alkalmával a Tűzriadó Tervben részére meghatározott kötelező magatartási
szabályokat betartani, ill. a feladatokat végrehajtani.
Személyesen észlelt vagy tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságokat, szabálytalanságokat és
rendellenességet a felelős vezetőjének azonnal jelenteni.
Figyelmeztetni munkatársait, ha azok megszegik a megelőző tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.
A kijelölt közlekedési utakat szabadon hagyni.
Öltöztetésre vonatkozó követelményeket állandóan megtartani.
Munkahelyén csak a rendeltetésnek megfelelő tevékenységet végezni.

III. fejezet
A tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a
finanszírozására vonatkozó szabályok:
1./ Tűzvédelmi szervezet felépítése
- Tűzvédelmi Bizottság (TB)
- Tűzvédelmi vezető
- Tűzvédelmi megbízottak
- Nem szervezetszerű tűzoltó alegység
2./ Tűzvédelmi szervezet működése
Tűzvédelmi szervezet
- Létrehozásával a tűzvédelmi feladatokért személyi felelősséggel tartozók joga és hatásköre, azzal
együtt járó felelőssége nem csökken.
- Tagjai kijelölés és írásbeli megbízás alapján a beosztásukból adódó munka szerves részeként végzik
el a meghatározott tűzvédelmi feladatot.
- Feladata ellátásával kapcsolatban jogosult az intézmény bármely helyiségébe - az ott érvényes
működési előírások figyelembevételével - belépni és ellenőrzést folytatni.
- A tűzvédelmi vezetőt – tűzvédelmi megbízottat a tűzvédelmi tevékenysége területén -, a nap bármely
időszakában - teljes mozgási szabadság illeti meg.
A tűzvédelmi vezető, tűzvédelmi megbízott
- A tudomására jutott szolgálati titkot köteles megőrizni.
- A működésével összefüggő iratokat - az iratkezelési és irat-nyilvántartási szabályok megtartásával köteles külön gyűjtőben tartani.
A tűzvédelmi szervezet minden tagja működése során köteles:
- A tűzvédelmi felvilágosítást végezni.
- A törvényességet megtartani.
- Az intézmény dolgozóinak aktív közreműködését a tűz megelőzésére és annak oltására igénybe venni.
- Gondoskodni arról, hogy a tűzeset helye a vizsgálat befejezéséig változatlanul maradjon, és
biztosítani a kárhely őrzését.
- A tűzvédelmi szabálysértés esetén felelősségre vonást vagy szabálysértési eljárást kezdeményezni.
A tűzvédelmi szervezet tagját tűzvédelmi tevékenysége ellátása során a hivatalos (közfeladatot ellátó)
személy büntetőjogi védelme illeti meg. A tűzvédelmi szervezet tagja a tűzvédelemmel összefüggő
bűncselekmény, szabálysértés vagy egyéb fegyelemsértés elkövetésén tetten ért személy cselekményének
folytatása megakadályozása érdekében köteles intézkedést kezdeményezni, illetőleg a helyszín biztosítása
érdekében a szükséges intézkedést megtenni. A tűzvédelmi szervezet tagja a tűzvédelmi szabályt sértő
dolgozó megfelelő felelősségre vonása érdekében a tapasztalt szabálytalanságról két példányban feljegyzést
köteles készíteni és annak egy példányát a Kft. ügyvezetőjéhez továbbítani. A másodpéldányt pedig a
tűzvédelmi iratoknál kezelni. A dolgozóval szemben alkalmazott intézkedést az irattári példányra rá kell
vezetni.
Az intézmény tűzvédelmi ellenőrzésére, ügyeleti, felügyeleti és készenléti szolgálatra, rendkívüli esetekben
ellenőrzésekre a tűzvédelmi szervezet tagjait kell szükség esetén igénybe venni. Szabadidőből történő
igénybevétel esetén a túlmunkára vonatkozó szabályok szerint kell térítést biztosítani.
A tanfolyamok, szakvizsgáztatás, valamint a tűzvédelmi szervezet működése során felmerülő költségeket a
kiadás jellegének megfelelően kell tervezni, biztosítani és elszámolni.

3./ Tűzvédelmi Bizottság (TB)
A tűzvédelmi bizottság a bv. szerv vezetőjének munkáját segítő tűzvédelmi szervezet. Feladata a bv. szerv
vezetőjének döntése előtt a tűzvédelmet érintő kérdések megtárgyalása, a stratégia kialakítása, szükség
esetén a bv. szer vezetőjének döntés-előkészítése.
A bizottság tagjait olyan személyekből kell kijelölni, akik a tűzvédelem szakmai, anyagi hátterének
biztosításában döntéshozói jogkörrel rendelkeznek.
1. A tűzvédelmi szervezet finanszírozása
A tűzvédelmi szervezet működésével, fenntartásával kapcsolatos költségeket a bv. szervnek terveznie kell.
Költségként jelentkezhet a tűzvédelmi szervezet képzése, a tűzvédelmi szakvizsgáztatás, a rendszeres
továbbképzés, továbbá a szükséges szakmai anyagok beszerzése, valamint a konferenciákon való részvétel.
A tűzvédelmi szervezet tagjait írásban kell kinevezni, feladataikat munkaköri leírásban kell meghatározni.
- A tűz elleni védekezés hatékonyságának növelése, a megelőző feladatok eredményes megoldásának
elősegítése és koordinálása érdekében TB szervezését és működését kell elrendelni.
- A TB a Kft. ügyvezetőjének elemző, értékelő, tanácsadó, véleményező és javaslattevő, valamint
meghatározott körben intézkedésre jogosult szerve.
- A Kft. ügyvezetője állapítja meg a bizottság létszámát, kijelöli vezetőjét, titkárát és tagjait. A tagsági
és a bizottsági tevékenységben való részvétel munkaköri kötelesség, így az csak írásbeli kijelöléssel
történhet.
- A TB tagjai feladatukat munkaidőben látják el.
A Tűzvédelmi Bizottság 3 főből áll:
- elnök: a gazdasági társaság műszaki osztályvezetője,
- elnökhelyettes: az intézet gazdasági vezetője,
- titkár: az intézet tűzvédelmi vezetője
A Tűzvédelmi Bizottság vezetője:
- Gondoskodik arról, hogy a bizottsági tagok név szerint kijelölést nyerjenek, és részükre a
megbízólevelek kiadásra kerüljenek.
- Felelős a bizottság feladatainak ellátásáért.
-

A Tűzvédelmi Bizottság feladatköre:
Munkájával elősegíti a tűzvédelmi helyzet javítását, írásban és szóban tájékoztatja a Kft.
ügyvezetőjét.
Rendszeresen vizsgálja és értékeli az intézmény tűzvédelmi helyzetét, amelynek figyelembevételével
intézkedik a feltárt hiányosságok megszüntetésére, tapasztalatcserét szervez, közvetlen tűz- és
robbanásveszély esetén a munkát leállítja.
Közreműködik az intézményre háruló, jogszabályokban, szabványokban és egyéb előírásokban
meghatározott tűzvédelmi előírások elkészítésében, illetve ezek felülvizsgálatában, módosításában.
Szervezi, irányítja a dolgozók különböző jellegű tűzvédelmi oktatását, valamint közreműködik az
időszakos tűzvédelmi szakvizsgák, a tűzvédelmi propaganda szervezésében.
Beruházások és fejlesztések előkészítése és megvalósítás során biztosítja a tűzvédelmi előírások,
szabályok érvényesülését.
Véleményezi a tűzvédelmi hatósághoz benyújtandó felmentési, eltérési kérelmeket,
tervdokumentációkat.
Képviselteti magát hatósági vagy felügyeleti szerv ellenőrzésén, vizsgálatánál stb.
Félévenként az intézmény területén komplex tűzvédelmi ellenőrzést tart. A szemlén a bizottság a
kijelölt létszámban köteles képviseltetni magát, amelyről az alábbi tartalmú jegyzőkönyvet kell
felvenni:
- Az előző szemle még fennálló hiányosságai, szabálytalanságai, valamint azok fennállásának okai
(szükség esetén felelősségre vonással kiegészítve),
- A jelenlegi szemlén tapasztalt hiányosságok, szabálytalanságok és megszüntetésükre tett
intézkedések, felelősök és határidők megjelölésével,
- Kirívó, súlyos tűzvédelmi szabálytalanság esetén a mulasztó személyekkel szemben felelősségre
vonást kezdeményez.
- Évenként legalább egyszer ülést tart, amelyen értékeli a tűzvédelmi helyzetet. Az ülésről
jegyzőkönyvet kell felvenni. A bizottsági ülés időpontját megelőzően legalább három nappal a
titkár értesíti a bizottság tagjait.

-

-

Az ülésről - indokolt esetben - való távolmaradás engedélyezése a bizottság vezetőjének
hatáskörébe tartozik.
Ellenőrzi és felülvizsgálja az intézmény tevékenységének tűz- és robbanásveszélyes
munkafolyamatait, ill. technológiai folyamatait, változás esetén intézkedéseket kezdeményez.
A bv. szervezet egyéb szakterületét képviselő személyekkel részt vesz az objektum területén
keletkezett tűzeset körülményeinek feltárásában, a tapasztalatok alapján kezdeményezi a
technológia, a létesítési, használati szabályok módosítását, a védelem kiegészítését, az eseti
előírások pontosítását.
Megállapítja a tűzvédelmi technikai eszközök, felszerelések, készülékek stb. számát, milyenségét,
az oltóanyagok mennyiségét.

4. / Tűzvédelmi vezető
Feladata:
A szabályozás terén
- a tűzvédelmi szabályzat elkészítése, naprakészen tartása;
- a tűzriadó terv elkészítése, naprakészen tartása;
- a helyiségek tűzvédelmi szabályainak meghatározása;
Az elemzés, stratégia terén
- a létesítmény tűzvédelmi helyzetének értékelése (személyi, tárgyi, szervezési feltételek), a
tűzbiztonsági koncepció kidolgozása;
- a területileg illetékes katasztrófavédelmi szervezettel kötendő együttműködési megállapodás szakmai
kidolgozása;
- a szükséges kiürítés számítás elvégzése, a mértékadó tűzszakasz maghatározása
A létesítés, kivitelezés terén
- a beruházások során (építés, bővítés, felújítás, stb.) során a tűzvédelmi szempontok érvényesítése,
tervegyeztetés, kivitelezés ellenőrzése, a kivitelezés során betartandó tűzvédelmi szabályok
meghatározása, az átadás-átvételhez szükséges tűzvédelmi dokumentációk beszerzése, beszereztetése
a kivitelezővel;
- a jogszabályok által megkövetelt tűzvédelmi tervfejezetek, a későbbi tűzvédelmi munkához szükséges
dokumentációk áttekintése, beszereztetése;
- a büntetés-végrehajtási szervezet beruházási és építési fejlesztése során közreműködik a megelőző
tűzvédelmi szabályok érvényre juttatásában.
Az oktatás, továbbképzés, gyakorlat során
- a bv. szerv személyi állományának, valamint a fogvatartottak oktatásának, rendszeres
továbbképzésének megszervezése, végrehajtása, dokumentálása;
- az NSZTCS tagjai képzési tervének és oktatási segédanyagának összeállítása,
a bv. szerv területén lévő tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörök nyilvántartása;
- a tűzvédelmi szakvizsga szükségességének bejelentése a felügyeleti szerv felé;
- a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványok nyilvántartása;
- a nem általa végzett tűzvédelmi oktatások tananyagának összeállítása, az oktatások ellenőrzése;
- gondoskodik az érintettek rendszeres továbbképzéséről;
- a tűzriadó tervben foglaltak évenkénti gyakorlásának megszervezése, végrehajtása, a riadó
dokumentálása.
Az ellenőrzés, intézkedés terén
- a bv. szerv objektumában folyamatosan ellenőrzi a tűzvédelmi jogszabályokban, valamint a
tűzvédelmi szabályzatban foglaltak érvényesülését, így különösen a használati, a tárolási, valamint a
kiürítési szabályok érvényesülését;
- hiányosság észlelése esetén intézkedést kezdeményez azok megszüntetésére (szóban azonnal:
közvetlen tűz- vagy robbanásveszély észlelése esetén; a kisebb, helyben javítható hiányosságok
esetén), vagy írásban a bv. szerv vezetője irányába;
- a hatáskörét meghaladó tűzvédelmi szabálytalanságok észlelése esetén jelzéssel él a bv. szerv
vezetője felé;
- figyelemmel kíséri a tűzvédelmet érintő időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatok megfelelő
időben történő elvégzését, a hiányosságok megszüntetését, a felülvizsgálatok nyilvántartását; a

-

felülvizsgálati dokumentációkból, valamint a hiányosságok megszüntetését igazoló iratokból egy
példányt magánál tart;
elvégzi az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezése előtt a tűzvédelmi követelmények
meghatározását;
gondoskodik a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványok beszerzéséről.

A képviselet, kapcsolattartás, együttműködés terén
- részt vesz a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet által tartott hatósági ellenőrzésen;
- közreműködik a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet által tartott helyszíni gyakorlatokon,
helyismereti foglalkozásokon;
- kezdeményezi a tűzvédelmi törvény által meghatározott – a tűzvédelmet érintő – tevékenységek
bejelentését.
A tűzvizsgálat terén
- intézkedik a tűz által érintett terület kiürítéséről és lezárásáról a tűzvizsgálati eljárás befejezéséig,
vagy a tűzvizsgálatot lefolytató hivatásos katasztrófavédelmi szerv képviselője által meghatározott
ideig;
- részt vesz a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet által lefolytatott tűzvizsgálati eljárásban, az
eljáráshoz szükséges adatokat, információkat rendelkezésre bocsátja.
A jogszabályok, szabályzók változása terén
- A tűzvédelmi jogszabályok, szabályzók változása esetén a változásokról a bv. szerv vezetőjét,
valamint az érintett dolgozókat tájékoztatja.
E munkakörben csak olyan személyt lehet kinevezni, alkalmazni, aki
- a./ felsőfokú iskolai végzettségű,
- b./ felsőfokú tűzvédelmi képesítéssel és
- c./ erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik.
- Intézkedési joga és ellenőrzési hatásköre - tűzvédelmi vonatkozásban - az intézmény valamennyi
központi szervére, területi egységére, részlegére kiterjed.
- A tűzvédelmi munkát teljes felelősséggel a Kft. igazgatója által meghatározott önálló jog- és
hatáskörrel látja el. Az intézmény egészének - tűzvédelmi szakmai vonatkozásban - vezetője.
5./ Tűzvédelmi megbízott
A tűzvédelmi vezető szakmai irányításával, felügyeletével, ellenőrzése alatt végzi tevékenységét. A
tűzvédelmi szervezet, ill. a tűzvédelmi vezető helyi képviselője az intézmény meghatározott területén
(raktár, üzem stb.), amelynek keretében feladatköre:
- Az intézmény meghatározott területén (raktár, üzem stb.) figyelemmel kíséri, segíti a tűzvédelmi
szabályok, előírások betartását, hiányosság vagy mulasztás esetén intézkedést kezdeményez.
- Elősegíti, hogy a dolgozók megismerjék a tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.
- Tűzvédelmet is érintő változásokról tájékoztatja a tűzvédelmi vezetőt.
- A napi munka befejezésekor a Tűzvédelmi Szabályzat előírásai alapján gondoskodik a használati
szabályok betartásának ellenőrzéséről, a szabálytalanságok megszüntetéséről.
- Véleményezi, vagy a tűzvédelmi vezetővel véleményezteti a területen végzendő alkalomszerű
tűzveszélyes tevékenység eseti engedélyezését, szükség szerint gondoskodik a felügyeleti szolgálat
biztosításáról, eseti előírások megtételéről, valamint azok betartásának ellenőrzéséről.
- A végzett munkájáról rendszeresen beszámol a tűzvédelmi vezetőnek.
- Területén figyelemmel kíséri, hogy a tűzvédelmi szakvizsgákhoz kötött munkakörben csak érvényes
szakvizsgával rendelkező személyt foglalkoztassanak.
- Segítséget nyújt a tűz keletkezési okának feltárásában.
- Működési területén irányítja, segíti a tűz- és káreseteknél az oltási-mentési, kárelhárítási munkát.
- Részt vesz a tűzvédelmi vezető által tartott értekezleteken, megbeszélésen, továbbképzésen, oktatáson
stb.
- Biztosítja a működési területén levő tűzoltóeszköz, felszerelés, készülék, oltóanyag stb.
használhatóságát, megakadályozza azok rendeltetésüktől eltérő felhasználását.
6./ Nem szervezetszerű tűzoltó alegység (NSZT)
- Az NSZT Csoport a bv. szervek területén keletkezett tüzek oltására, valamint a műszaki mentésre
létrehozott és fenntartott elsődleges beavatkozó szervezet.

-

-

-

-

Az NSZT Csoportot úgy kell megszervezni és felszerelni, hogy képes legyen a bv. szerv területén
keletkezett tűz oltását a beavatkozást végző személyek életét és testi épségét nem veszélyeztető
módon megkezdeni, valamint a tűzoltással kapcsolatos személyi mentéseket és a terület műszaki
előkészítését végrehajtani a kiérkező hivatásos katasztrófavédelmi egységek beavatkozásának
meggyorsítása érdekében.
Az NSZT Csoport létszáma legalább 3 fő.
Az NSZT Csoport tagjainak kijelölését a napi szolgálatot teljesítő személyi állományból kell
végrehajtani olyan módon, hogy a szolgálat megkezdésekor a szolgálat vezetője szóban közli az
NSZT Csoportba beosztott személyekkel a beosztásukat, majd ezt a szolgálati okmányokban írásban
rögzíti.
A bv. szerv területén meglévő – korábban a létesítményi tűzoltóságok számára rendszeresített –
eszközöket az NSZT Csoport számára biztosítani kell, azok készenlétben tartásáért a bv. szerv
vezetője a felelős.
Az NSZT Csoport képzésére, felszerelésének biztosítására vonatkozó költségek a bv. szerveket
terhelik. Azoknál a bv. szerveknél, ahol nem bv. gazdasági társaság is működik és az NSZT Csoport a
nem bv. gazdasági társaság területén is beavatkozhat, az NSZT Csoport finanszírozását a bv. szerv és
a nem bv. gazdasági társaság együttműködési megállapodás keretében köteles rögzíteni. Az NSZT
Csoport fenntartására vonatkozó költségeket tervezni kell.
Az NSZT Csoport képzési tervét, a képzés tananyagát az NSZT Csoport működtetéséért felelős bv.
szerv vezetője köteles írásban elkészíteni. A képzési tervnek elméleti és gyakorlati részeket is
tartalmaznia kell.
Az NSZT Csoport feladata különösen:

Tűzmegelőzési tevékenysége:
- figyelemmel kíséri és segíti a létesítmény területén a tűzvédelmi jogszabályokban foglaltak
érvényesülését, különös tekintettel a tűzoltás alapvető feltételeit biztosító szabályokra;
- jelzi a tűzvédelmi szabálytalanságokat a létesítmény vezetőjének;
- közreműködik a munkavállalók tűzvédelmi felkészítésében, a tűzoltó eszközök és felszerelések
használatának ismertetésében.
A tűzoltási és műszaki mentési tevékenysége érdekében:
- szolgálati időben gondoskodik a készenléti szolgálat ellátásáról;
- gondoskodik a tűzoltás előfeltételeinek biztosításáról;
- közreműködik a létesítmény Tűzriadó Tervének elkészítésében;
- tűzoltási és műszaki mentési feladatokat lát el;
- a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet esemény helyszínén lévő tűzoltás vezetőjének igénye esetén
kivonul a működési területén kívül keletkezett tűz oltására, illetve más mentési tevékenység
végzésére, amennyiben az a bv. szerv alaprendeltetésének végzését nem veszélyezteti.
A tűzvizsgálat érdekében:
- haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szervezetet, az általa eloltott,
illetőleg a más által eloltott és hozzá bejelentett tűzesetről;
- a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet képviselőjének kiérkezéséig gondoskodik a tűzeset
helyszínének őrzéséről.
- Az NSZT Csoport gondoskodik szakfelszereléseinek és egyéni védőeszközeinek karbantartásáról.
Alárendeltsége:
- Szolgálatilag: a biztonsági vezetőnek van alárendelve.
- Szakmailag: a gazdasági társaság tűzvédelmi vezetőjének.
Összetétele:
- a nem szervezetszerű tűzoltó alegység tagjait a gazdasági társaság hivatásos, közalkalmazotti, polgári
állományából kell szervezni. A nem szervezetszerű tűzoltó alegységek rajok formájában
tevékenykednek. A rajok létszáma 3-5 fő lehet.
Felszerelése:
- gyakorlati öltözet
- 6 db AGA SPIROMATIC 316 légzésvédő készülék

-

7 db tűzoltó sisak

Tartózkodási helye:
- a rajokat a gazdasági társaság szolgálati egységeinél kell megszervezni, működtetni.
Felkészülése:
- Szolgálatba lépéskor jelentkezik az ügyeleten a biztonsági tisztnél
- Szolgálatba lépés előtt felkészül a TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT-ból a rá vonatkozó részből.
- Feladata a szolgálat átadás-átvételkor:
- Az eligazítást követően a szolgálat „Átadás-átvételi füzetben” rögzítsék az átadás-átvétel tényét,
rögzítsék a szolgálatba lépők névsorát.
- Átadás-átvétel során ellenőrizzék a rendszeresített tűzoltó eszközöket, azok meglétét, tartozékait,
műszaki állapotát. A hiányosságokat rögzítsék.
Feladata a szolgálat ellátása során
- A szolgálati helyen és közvetlen közelében keletkezett tüzek eloltása.
- Vegyen részt a megelőző tűzvédelmi feladatok ellátásában.
- Tartson kapcsolatot a tűzvédelmi vezetővel.
IV. fejezet
1./ Tevékenységre vonatkozó általános tűzvédelmi használati szabályok
-

-

Az építményt, építményrészt, a vegyes rendeltetésű épületet, szabadteret csak a használatbavételi,
üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi
követelményeknek megfelelően szabad használni.
A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, valamint az egyéb tevékenységet (a
továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren,
helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.
A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges
anyag és eszköz tartható.
Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető. 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 robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot
folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem
tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó és
égést tápláló gázt szállító csőrendszernél és tárolóedénynél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és
készüléknél az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását
meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki
kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
Az üzemszerűen csepegő I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot nem tűzveszélyes osztályba
tartozó anyagú edénybe kell felfogni. A felfogó edényt szükség szerint, de legalább a műszak
befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
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.
A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a
tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
A helyiség – szükség szerint az építmény, létesítmény – bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen
a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket
tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.
A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell
jelölni.

-

Ha robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő a helyiségben,
olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet.
A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni.
A tűzoltó vízforrások, falitűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell.
Ahol jogszabály önműködő csukószerkezet alkalmazását írja elő, ott az ajtót csukva kell tartani. Ha ez
üzemeltetési okokból nem lehetséges, vagy a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag
robbanásveszélyes állapotban fordul elő, akkor a nyitva tartás ideje alatt állandó helyszíni felügyeletről
kell gondoskodni, vagy biztosítani kell, hogy az ajtó tűzjelző jelére csukódjon.
A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló
helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtók
zárva tartását szükségessé teszi – veszély esetére – az ajtók külső nyithatóságát a tűzvédelmi
szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell. A belső nyithatóságtól csak akkor lehet
eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja.

-

-

2./ Tűzveszélyes tevékenység
-

Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra
alkalmas helyen végezhető.
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében
meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre
közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy
feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.
A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi
szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges
feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki.
A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye
szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi
sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.
Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a tevékenység
időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör
esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.
Jogszabályban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes
tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra,
előírásokra kioktatott személy végezhet.
A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak
befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét
közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző – szükség esetén műszeres
– felügyeletet köteles biztosítani.
A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek
tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző, az ott
keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak
környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni,
ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek
tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a
munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy
megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

-

-

-

3./ 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.
Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségbe
vagy szabadtérbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes
tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.

-

A Kft. területén a személyi állomány részére dohányozni csak az arra kijelölt külső területeken
szabad, ahol az oda beosztott felügyelői állomány a szintenként kijelölt dohányzóhelyiségben
dohányozhat. A dohányzó helyiséget égő dohányneművel elhagyni tilos.

4./ Szállítás és vontatás
-

-

-

-

Ahol a robbanásveszélyes osztályú anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő, ott csak
robbanásveszélyes terekre minősített járművek használhatók, amelyeknél a biztonsági előírások
megtartása és rendeltetésszerű használata esetén tűz- vagy robbanásveszély nem következhet be.
A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járművön, valamint a tűzveszélyes osztályba
tartozó anyagot szállító jármű rakodóterén dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad.
A járművek robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó rakományát a veszélyes mértékű
felmelegedéstől, valamint az egyéb, tüzet vagy robbanást előidézhető veszélyektől védeni kell.
I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, a robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó
gázt, égést tápláló gázt csak a nemzetközi vagy egyéb tűzvédelmi előírásnak megfelelő, hibátlan
állapotban levő, tömören zárható vagy zárt edényben, valamint konténerben, tartályban, tartányban és
erre a célra engedélyezett típusú tartálykocsikon szabad szállítani.
Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot tartalmazó zárt edényt a járművön kiöntőnyílásával
felfelé fordítva úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az a szállítás közben ne mozduljon el és ne
sérüljön meg.
I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, a robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó
gázt, valamint égést tápláló gázt szállító tartálykocsi, tehergépjármű mindkét oldalán és hátsó részén
jól láthatóan a veszélyre utaló feliratot vagy biztonsági jelet kell elhelyezni. A veszélyes áruk
szállítására vonatkozó nemzetközi megállapodás, műszaki követelmények hatálya alá tartozó
anyagokat szállító járművek, vontatmányok esetében e felirat vagy biztonsági jel mellőzhető.
A 25 liternél nem nagyobb névleges űrtartalmú, robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó
folyadékot tartalmazó zárt edényeket – megfelelő sorelválasztással, egymás felett több sorban –
járművön legfeljebb a rakfelület oldalfalának magasságáig elhelyezve vagy zárt konténerben szabad
szállítani. A 25 liternél nagyobb névleges űrtartalmú, I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot
tartalmazó zárt edények csak egy sorban helyezhetők el.
A robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járművön a járművezetőn és a
járműkísérőn kívül más személy nem tartózkodhat.

5./ Raktározás és tárolás
-

Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges
robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag,
termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.
- A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot – ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták
forgalomba – a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt
csomagolásban lehet tárolni.
- A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.
- Ipari létesítményben való raktározás, tárolás esetén
- a) 200 m2 feletti tároló helyiség födém- vagy tetőszerkezete, valamint a tárolt anyag között legalább
1 méter távolságot kell biztosítani,

6./ Tűzoltási út, terület és egyéb utak
-

Az üzemi helyiségben és a raktározásnál – ömlesztett tárolást kivéve – legalább a következő
szélességű utat kell biztosítani:
- a) a 40 méternél szélesebb helyiségben, középen vagy két oldalon, a 80 méternél szélesebb
helyiségben pedig 40 méterenként, hosszirányban egyenes vonalban végighaladó 3 méter széles,
mindkét esetben 30 méterenként 1,8 méter széles keresztirányú utat,
- b) a 40 méternél nem szélesebb, de 15 méternél szélesebb helyiségben, hosszirányban 2,40 méter
széles, valamint 30 méterenként 1,8 méter széles keresztirányú utat,
- c) a 10–15 méter széles helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem szélesebb helyiségben 1 méter
széles hosszirányú utat,

-

-

-

-

d) éghető anyag zárttéri raktározásánál, tárolásánál 5 méter tárolási magasságig 1,8 méter, nagyobb
tárolási magasság esetén 3 méter széles hosszirányú, s azon keresztirányban 25 méterenként 1
méter széles utat,
A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerzési helyekhez
vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó
gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolója, a közmű nyitó- és
zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, valamint hő- és
füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és
készülék hozzáférésének, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat
eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
Az üzemi és tárolóhelyiségekben – a 400 m2-nél kisebb alapterületű helyiség és az állványos
raktározás kivételével – a 2,4 méteres és az ennél szélesebb utak széleit jól láthatóan meg kell jelölni.
Nem kell megjelölni azokat az utakat, amelyeket falsík, beépített gépsorok és berendezések
határolnak.
A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket – kivéve a legfeljebb 50 fő
tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat –, míg a helyiségben
tartózkodnak, lezárni nem szabad.
Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban robbanásveszélyes és
tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el. Ez alól kivételt képeznek a beépített
építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek,
falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a
padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.
Épületek menekülési útvonalai nem szűkíthetők le.

7./ Tüzelő-, fűtőberendezések
-

-

Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely
rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
A helyiségben ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat tárolnak, előállítanak,
felhasználnak, forgalmaznak nyílt lánggal, izzással vagy veszélyes felmelegedéssel üzemelő
berendezés – a tevékenységet kiszolgáló technológiai berendezés kivételével – nem helyezhető el.
Technológiai tüzelőberendezés létesítése esetén a tűz vagy robbanás keletkezésének lehetőségét
megfelelő biztonsági berendezéssel kell megakadályozni.
Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal vagy robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba
tartozó gázzal üzemeltetett tüzelő- vagy fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, meghatározott
kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.
A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáz- és olajtüzelésű berendezésben a
tüzelést meg kell szüntetni, a vaskályhákban pedig a tüzet el kell oltani és a salakot el kell távolítani.
A munkahely elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.
Salakot és hamut csak teljesen lehűtött állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a kijelölt
salaktárolóba vagy a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
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.

8./ Szellőztetés
-

Olyan tevékenység, amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak hatékony szellőztetés
mellett végezhető.
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.
A hő- és füstelvezető rendszer – általános célú – szellőztetésre igénybe vehető, ha a szellőztetés révén
a hő- és füstelvezető rendszerben éghető anyag megjelenésével, lerakódásával, kiválásával nem lehet
számolni.

9./ Hő- és füstelvezetés
-

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

10./ 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.
Abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot
tartalmazhat, a csatornahálózatot berobbanás ellen – az üzemeltetés zavartalanságának biztosításával
– vízzárral szakaszokra kell bontani.

-

11./ Villamos berendezések és világítások követelményei
-

-

Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére
nézve gyújtásveszélyt nem jelent.
A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni.
Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően
folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az
elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.
A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos
tápellátásról le kell választani.
Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijárati útvonalak időleges vagy tartós használaton kívül
kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel
kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható.
Villamos berendezés javítását csak szakképzett villanyszerelő végezheti.
A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként
nem rendelkezik,
- a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér
esetén legalább 3 évenként,
- b) egyéb esetben legalább 6 évenként
a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a
minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt
érdemlő módon igazolja.
- A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

12./ Villámvédelem
-

-

A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében a
villámvédelem felülvizsgálatát
a) a létesítést követően az átadás előtt,
b) e rendeletben előírt időszakonként vagy
c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki
követelményben foglalt különleges eseményt követően
kell elvégezni.
A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben
lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.
A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik,
tűzvédelmi szempontból
a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására,
feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű
építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
b) egyéb esetben legalább 6 évenként,

-

c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése,
átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát
módosíthatja,
d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely
károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,
felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig
meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

13./ Tűzjelző és oltóberendezés
-

-

-

A beépített tűzjelző, tűzoltó, tűzterjedésgátló berendezést, a tűzoltósági kulcsszéfet az építmény
tulajdonosának állandóan üzemképes állapotban kell tartania.
Az építményekben a kárelhárítás során együttműködő szervek által használt mindenkori
rádiótávközlési rendszer vonatkozásában a beltéri kézi rádiós ellátottságot, azaz a kézi rádió
berendezés folyamatos működtetéshez szükséges feltételeket az építmény tulajdonosának kell
biztosítania.
A nyilvános távbeszélő készülékek mellett, továbbá a távbeszélő alközpontokban – ennek hiányában
a létesítmények fővonalú távbeszélő készülékei mellett – a tűzoltóság hívószámát vagy az egységes
segélyhívó számát jól láthatóan fel kell tüntetni.
Az üzemeltető a beépített tűzjelző berendezés, beépített tűzoltó berendezés állandó felügyeletét
folyamatosan biztosítja kioktatott személyzet jelenlétével abban a helyiségben, ahol a tűzjelző
központ jelzéseit megjelenítő készüléket elhelyezték,
A berendezés felügyeletét folyamatosan, egy időben ellátó személyek száma legalább két fő abban az
esetben, ha a jelzéseket megjelenítő eszköz felügyeletén túl más, a helyiség esetleges elhagyását
igénylő feladatuk is van. A két személy közül egynek folyamatosan a jelzéseket megjelenítő eszköz
helyiségében kell tartózkodnia.
A berendezés üzemeltetése során biztosítani kell
a) a berendezés üzemképes állapotát,
b) a jelzések (tűz, hiba) folyamatos felügyeletét, fogadását,
c) az üzemeltetői ellenőrzés végrehajtását,
d) a felülvizsgálat, karbantartás végrehajtását,
e) az üzemképességet fenntartó vagy helyreállító javítást, tisztítást, cserét és
f) az üzemeltetéshez szükséges dokumentációt.
A berendezés tervszerű, részleges vagy teljes üzemszünetét, a kikapcsolás előtt legalább 5
munkanappal írásban, a 24 órán belül el nem hárítható meghibásodást haladéktalanul telefonon
jelezni kell az első fokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott helyen.
A berendezés tervszerű üzemszünetének, meghibásodásának esetén a biztonsági feltételeket az
üzembentartó a helyi kockázatnak megfelelően biztosítja.
A helyi felügyeletet kiváltó átjelzés meghibásodása esetén a berendezés felügyeletéről haladéktalanul
gondoskodni kell.
A téves riasztások elkerülése érdekében az érzékelők tűzjellemzőjére hasonlító hatás idejére az adott
érzékelő, zóna, vagy zónák kiiktatása akkor lehetséges, ha
a) a kiiktatott érzékelő, zóna csak a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő automatikus
érzékelők működését korlátozza,
b) a kiiktatott érzékelő, zóna a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő kézi jelzésadók
működését nem korlátozza,
c) a berendezés műszaki kialakítását ismerő szakemberrel a zónakiiktatás körülményei egyeztetve
vannak olyan módon, hogy az a létesítéssel, karbantartással, felülvizsgálattal összefüggő jogokat,
kötelezettségeket nem sérti és
d) az érzékelő, zóna kiiktatásának és visszaállításának körülményei, annak felelősségi köre, az
ellensúlyozó intézkedések a Tűzvédelmi Szabályzatban rögzítve vannak.
A gazdasági társaságnál „PIROMAT” tűzjelző rendszer van kiépítve 9 hurokkal a ruhaipari üzem, a
ruhaipari alap- és készáru anyagraktárak, a hulladék előkezelő műhely és a raklapkészítő üzem
területére.
A rendszer ellenőrzése és felügyelete kezelési utasítás alapján történik, karbantartását pedig a Nyugat
Biztonságtechnikai KFT. végzi el félévente.

14./ Tűzoltó készülék, felszerelés
-

-

-

Tűzoltó készülékeket az oltásteljesítményekük alapján, a jogszabályban meghatározottak szerint kell
készenlétben tartani.
- Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak és a
készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez
különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.
- Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani
- a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
- b) ahol a rendelet előírja és
- c) jogszabályban meghatározott esetekben
- Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás vagy nem
kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben, tűzszakaszokban és a
hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű
helyiségeket, amelyek tekintetében – gazdálkodó vagy rendeltetési egységenként – az (1)
bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
- A tűzvédelmi hatóság további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is
előírhatja.
- A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a
tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt
felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.
- Legalább 2 kg töltettömegű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l töltettérfogatú tűzoltó
készülékeket kell készenlétben tartani.
- Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által
nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses
jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.
- Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal
rendelkező karbantartó személy végezheti.
- A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó
készülék
- a) az előírt készenléti helyen van-e,
- b) rögzítése biztonságos-e,
- c) látható-e,
- d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,
- e) használata nem ütközik-e akadályba,
- f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,
- g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
- h) fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó
szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
- i) karbantartása esedékes-e,
- j) készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és
- k) állapota kifogástalan, üzemszerű-e.
A vizsgálatot a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó
szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló is végezheti.
Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak megszüntetéséről.
A készenlétben tartó gondoskodik a készenlétben tartott tűzoltó készülékek meghatározott időközönkénti
karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült, kiürített tűzoltó készülékek újratöltéséről.
A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék
karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet, mely tartalmazza
- a) a létesítmény nevét és címét,
- b) a tűzoltó készülékek típusjelét,
- c) a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely vagy a tűzoltó készülék gyártási
száma megadásával,
- d) a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát (készenlétben tartó általi
ellenőrzés, alapkarbantartás, középkarbantartás, teljes körű karbantartás) és dátumát,
- e) a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és aláírását.
A szén-dioxiddal oltó és a hajtóanyagpalack kivételével a tűzoltó készülékek és alkatrészek élettartama
nem haladhatja meg a 20 évet.

-

A tűzoltó készülékek selejtezéséről a tulajdonos gondoskodik.

15./ A Tűzoltó vízforrások és tartozékaik felülvizsgálata
-

-

-

-

-

-

-

A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt
rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák (ezen alcím vonatkozásában a
továbbiakban együtt: felülvizsgálat) elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet
gondoskodik.
A felülvizsgálatot – a falitűzcsapszekrényeknek a felelős személy általi szokásos ellenőrzését kivéve –
tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal
rendelkező személy végezheti.
A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről az oltóvízhálózat üzemben tartásáért
felelős szervezet gondoskodik, amely a meghibásodott tűzoltóvízforrások és azok szerelvényeinek
javítására, szükség esetén cseréjére azonnal intézkedik.
Az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet a tűzoltóvízforrásokról nyilvántartással
rendelkezik. A nyilvántartás vezetése a felülvizsgálatot végző személy kötelessége.
A tűzoltóvízforrásokról vezetett nyilvántartás tartalmazza
- a) a tűzoltóvízforrás egyértelmű azonosítását,
- b) a felülvizsgálat időpontját,
- c) a felülvizsgálatot végző nevét, szakvizsga-bizonyítványának számát és
- d) a felülvizsgálat megnevezését és megállapításait.
A felülvizsgálatot végző személy a tapasztalt hiányosságok esetén írásban értesíti a tűzoltóvízforrás
üzemben tartásáért felelős szervezetet, vagy a hiányosságot azonnal megszünteti.
A tűzcsapszekrényből az oda nem illő tárgyakat a felülvizsgálatot végző személy eltávolítja.
Föld alatti és föld feletti tűzcsapok esetében az épületek, építmények használatba vételi eljárása során a
kérelem benyújtása előtt legfeljebb fél évvel korábban készült, a legkedvezőtlenebb fogyasztási
időszakban végzett, a tűzcsapok vízhozamának méréséről felvett vízhozammérési jegyzőkönyvvel
igazolni kell az előírt oltóvíz mennyiség meglétét. A mérést az épület, építmény 100 m-es körzetén belüli
tűzcsapok egyidejű működésével kell elvégezni. Ha az oltáshoz szükséges oltóvíz víztározóról és
vízhálózatról együttesen került biztosításra, akkor a vízhozammérés csak a vízhálózatból kiveendő
vízmennyiségre vonatkozik.
A föld alatti és föld feletti tűzcsapokat legalább félévenként a gyártó előírásai és a meghatározott általános
feladatok alapján kell felülvizsgálni, és évenként teljes körű felülvizsgálatot kell végezni.
A falitűzcsap-szekrények felülvizsgálata feleljen meg a vonatkozó műszaki követelménynek vagy azzal
legalább egyenértékű biztonságot nyújtson.
A szerelvényszekrények és szerelvényei, tartozékai legalább félévenkénti felülvizsgálatáról és évenként
teljes körű felülvizsgálatáról az üzemben tartásért felelős szervezet gondoskodik.
A felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi a tárolt szerelvények, tartozékok és a szerelvényszekrény
sérülésmentességét, a tartozékként elhelyezett vízzáró lapos tömlőket áthajtogatja, az áthajtogatás során
szemrevételezéssel ellenőrzi a tömlő állapotát és a korrodált vagy sérült szerelvényről, tartozékról írásban
értesíti az üzemben tartásért felelős szervezetet.
A szerelvényszekrényekben elhelyezett állványcsövet, nyomótömlő-szerelvényt, áttétkapcsot 5 évenként
nyomáspróbának kell alávetni.
A föld alatti tűzcsaphoz elhelyezett állványcsövön az ötévenkénti nyomáspróba alkalmával illeszkedési
próbával ellenőrizni kell a csatlakozó menet épségét, a föld alatti tűzcsap kifolyócsonkjával egyező
csonkra függőleges helyzetben felszerelt állványcsövön a szerelvények zárt és nyitott állásában – a nyitott
esetben a csonkok kupakkapoccsal zárt állapota mellett – 1,0 MPa túlnyomású vízzel tömítettségi próbát
kell végezni. A vizsgálat eredményes, ha 2 perc vizsgálati idő alatt a kiömlő ágakon és az állványcső
egyéb részein szivárgás nem tapasztalható.
Medencék, tartályok (a továbbiakban együtt: víztárolók) és egyéb vízforrások félévenkénti
felülvizsgálatáról, ötévenkénti teljes körű felülvizsgálatáról az üzemben tartásáért felelős szervezet
gondoskodik. Gondoskodik továbbá azon tartozékok nyomáspróbázásáról, amelyek a használat során
nyomásnak vannak kitéve.
A féléves felülvizsgálat során a meghatározott általános feladatokon felül a felülvizsgálatot végző személy
megvizsgálja az oltóvíz mennyiségét, az utántöltésre való szerelvények állapotát, a szívóvezeték állapotát,
a lábszelep működőképességét, fűtött víztárolók esetén a fűtési rendszer működőképességét.
Szükség esetén a felülvizsgálatot végző személy az oltóvíz algásodásáról, iszaposodásáról, nagymértékű
szivárgás észlelése esetén a szivárgás tényéről írásban értesíti az üzemben tartásért felelős szervezetet.

16./ Járművek
-

-

A járművön a vonatkozó jogszabály szerint elhelyezett tűzoltó készüléknek állandóan hozzáférhetőnek és
vontatás esetén a vontató és a szállítmány tűzvédelmére egyaránt felhasználhatónak kell lennie.
Az éghető folyadékot vagy gázt szállító tartálykocsinál – minden töltés és lefejtés után közvetlenül – az
üzemben tartó vagy megbízottja köteles ellenőrizni és biztosítani a tartályok csepegés- és
szivárgásmentességét.
A jármű előmelegítésére csak olyan eszköz, anyag használható, amely tüzet vagy robbanást nem okozhat.
Erre a célra nyílt lángot használni tilos.
A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni tilos.
A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos.
Az éghető folyadékot és gázt szállító gépjármű csak erre a célra létesített külön gépjárműtároló
helyiségben vagy tárolóhelyen, más gépjárművektől elkülönítve helyezhető el úgy, hogy azok bármelyike
a többi gépjármű mozgatása nélkül kiállhasson. A gépjárműtárolóban álló jármű villamos berendezését
feszültségmentesíteni kell.
Gépjármű épület kapualjában nem tárolható.
Gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejteni, a
gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag-ellátó
berendezésen javítást végezni tilos.

17./ Kiürítés, menekítés, az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségek megengedett maximális
befogadóképessége
-

-

A helyiségek, tűzszakaszok, építmények, szabadtéri tömegrendezvények kiürítésének megfelelőségét
számítással kell igazolni
Az eltávozást átmenetileg védett térbe, tűzszakaszba, füstmentes lépcsőházba, vagy az építményen kívüli
szabadtérbe kell biztosítani.
Az építmény kiürítése olyan legyen, hogy az átmenetileg védett terekből, illetve tűzszakaszokból
biztosítva legyen a menekülők kijutása építményen kívüli szabadtérbe.
Kényszertartózkodásra szolgáló épület kiürítési és beavatkozási feltételeit az illetékes tűzvédelmi
szakhatóság, az őrzésvédelmi követelményekkel egyeztetett módon állásfoglalásban határozza meg.
A menekülésre számításba vett útvonalon körforgó, toló, billenő és emelkedő zsalus rendszerű ajtókat
alkalmazni nem szabad. A vezérléssel működő ajtók esetében a kézi nyithatóságot minden esetben
biztosítani kell.
A kiürítésre számításba vett nyílászáró szerkezetek - kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló
helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat - csak a kiürítés irányába nyílhatnak. A
tömegtartózkodásra szolgáló helyiség ajtóit kilincs nélkül kell kialakítani úgy, hogy az egy mozdulattal
nyitható és nyitott állapotban önműködően rögzíthető legyen. A kiürítésre számításba vett nyílászáró
szerkezetekben a vésznyitók, pánikzárak feleljenek meg a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy
azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtsanak.
A menekülésre számításba vett lépcsőházba nyíló ajtó szabad nyíláskeresztmetszete nem lehet kisebb,
mint a menekülésre számításba vett lépcső számított szabad karszélessége.
A tömegtartózkodásra szolgáló helyiség kiürítésre számításba vett útvonal kijáratainak nyílásába lépcső,
padlóburkolatból kiálló küszöb nem építhető be.

Helyiség

Megengedett
maximális létszám

Látogató helyiség

150 fő

Megjegyzés

A rendezvény alatt az ajtó kézi nyithatóságát biztosítani
kell.

Amennyiben az oktató teremben és az őri étkezdében egy
időben tartanak rendezvényt, a két helyiségre
megengedett összlétszám 138 fő.

Oktatóterem

138 fő

Őri étkezde

49fő/102 fő

Fogvatartotti étkezde

154 fő

Sportcentrum

46 fő / 112 fő

A megengedett maximális létszám, behajtott ajtó mellett
46 fő. A külső ajtó folyamatos nyitva tartása (kitárt ajtó)
mellett 112 fő.

Kápolna

92 fő

A rendezvény alatt az ajtó kézi nyithatóságát biztosítani
kell.

Iskola

49 fő/tanterem

A rendezvény alatt az ajtó kézi nyithatóságát biztosítani
kell.

Tanácsterem

46 fő

A rendezvény alatt az ajtó kézi nyithatóságát biztosítani
kell.

147 fő

A két szinten lévő együttes létszám 147 fő.
A felső szinten a folyosóajtó folyamatos nyitva tartása
(kitárt ajtó) mellett 147 fő. Behajtott ajtó mellett a
megengedett összlétszám 49 fő.

Külső büfé

Az őri étkezdében megengedett maximális létszám,
behajtott ajtó mellett 49 fő. Az ajtó folyamatos nyitva
tartása (kitárt ajtó) mellett 102 fő.

V. fejezet
Az állománynak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai.
A tüzet először észlelő haladéktalanul riasztani köteles a helyszínen dolgozókat. A tűzesetről azonnal
értesíteni kell a legközelebbi felügyeletet. Ennek megtörténte után a következőket kell végrehajtani:
- A biztonsági tiszt, a nem szervezetszerű tűzoltó alegység és a Soproni Hivatásos Tűzoltóság riasztása.
- Az egység vezetője azonnal a tűzeset helyszínére köteles menni, a tűz oltását irányítani, abban
személyesen közreműködni, valamint a tűzvédelmi vezetőt és közvetlen felettesét a tűzesetről
értesíteni.
- A helyiségbe történő bejutás biztosítása, felderítés.
- Az érintett terület kiürítése, menekítés megszervezése és végrehajtása, életveszély esetén elsősorban a
veszélyeztetett személyek mentése és biztonságba helyezése.
- A rendelkezésre álló eszközökkel a tűzoltás megkezdése. Elektromos áram hatása alatti berendezés
vízzel történő oltása csak az áramtalanítás elvégzése után történhet.
- A tűz által veszélyeztetett anyagokat biztonságos távolságra kell áthordani, vagy abból a helyiségből
el kell távolítani, és őrzéséről szükségképpen gondoskodni kell. A gázpalackot, éghető folyadékot
(festék, hígító stb.), azok tárolóedényét a leggyorsabban biztonságos helyre – tűztől védett területre –
kell szállítani.
- Gáztűznél a gáz főelzáró csapját az erre rendszeresített kulccsal le kell zárni.
A tűz helyszínét, illetőleg környezetét szükség szerint zárt területté kell nyilvánítani és az ennek
megfelelő őrzésre intézkedni kell. .

-

-

A Soproni Hivatásos Tűzoltóság megérkezése után őket a káresemény helyszínére kell irányítani,
ahol szükséges tájékoztatást az addig történtekről az NSZT egységparancsnoka adja meg, és minden
további intézkedés megtétele a biztonsági tiszttel együttműködve történhet.
Tűz esetén a tűz jelzésében, továbbá a tűzoltási tevékenységben, a mentési munkálatokban minden
dolgozó köteles részt venni. A tűzoltásban való közreműködés, az abban való segítségnyújtás
mindenkinek állampolgári kötelessége. Aki a tűzoltásban nem vesz részt, azt megtagadja, vagy
felróhatóan elmulasztja, szabálysértési, illetve büntetőjogi szabályok alapján felelősségre vonható.
A tűzeset utáni hatósági tűzvizsgálatban - amelyet a Soproni Hivatásos Tűzoltóság végez – részt
vevőknek minden segítséget meg kell adni és az általuk kért adatokat rendelkezésre kell bocsátani.
Ebben a vizsgálatban részt kell vennie az illetékes vezetőnek, valamint a tűzvédelmi vezetőnek.
A tűz eloltása utáni helyszínt a tűzvizsgálat lefolytatásáig változatlanul kell hagyni, a helyreállítást
csak a tűzvédelmi hatóság engedélye után lehet megkezdeni.
VI. fejezet
A Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. helyiségeinek tűzvédelmi használati előírásai

Tűzszakasz méretek:
1. Tűzszakasz
2. Tűzszakasz
3. Tűzszakasz
4. Tűzszakasz
5. Tűzszakasz

II.-III. Körlet

2920

H. folyosó

1524

I.-IV. Körlet

3112

Kórházépület

967

Elitélt konyha

1724

Zöldségraktár

265
1989

6. Tűzszakasz

Parancsnoki irodaépület
Kutyatelep
Garázsok

2968
97
277
3342

7. Tűzszakasz

Kft.irodaépület
MEO
Gumisorjázó

671,9
1293
309

Konfekció

1634,1

Készárú

358

Mosoda

294,9

Raktárak

1017

Kompresszorház
Festőműhely
Nádüzem
Konfekció alapanyagraktár
Előkészítő

204
78
1662,24
364
978

8864,14
8. Tűzszakasz

Szövő I.-II.-III.
Targoncatároló
Raklapüzem

3364
315
2389

FTC

1586

TMK

743

Gázpalacktároló
Tűzoltó szertár, garázs
Háziműhely

42
435
644
9528

9. Tűzszakasz

Gatter üzem
Sportpálya

1108
243
1351

10. Tűzszakasz
11. Tűzszakasz

Kazánház
Sportcentrum, büfé

Létesítmény:

149
791
34.537,14 m2

1./ Az irodák tűzvédelmi használati előírásai
-

Az irodákban nem oda való éghető anyagot, ill. éghető folyadékot (festék, hígító, olaj stb.) ideiglenes
jelleggel sem szabad használni, tárolni.
- Elektromos főzőlap (rezsó) és kávéfőző csak nem éghető alátét alkalmazásával, felügyelet mellett
üzemeltethető.
- Az irodák berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő
szélességű út állandóan szabadon maradjon.
A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért illetőleg betartatásáért - a hozzájuk tartozó területrészekre
vonatkozóan - felelősök: osztályvezetők, csoportvezetők.
2./ Irattárak tűzvédelmi használati előírásai
- Az irattárak területén az iratokat csak a rendszeresített polcokon, állványon elhelyezve szabad tárolni.
A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért, ill. betartatásáért felelős: számviteli osztályvezető, gazdasági
vezető helyettese, ügykezelő.
3./ Számítógépes helyiségek tűzvédelmi használati előírásai
-

A berendezések kezelésére, karbantartására csak a gyártó által előírt tisztítószert szabad használni.
Meg kell akadályozni, hogy a tisztítási folyamat alatt robbanást (tüzet) előidéző ok fennálljon pl.
részleges áramtalanítással, a klíma folyamatos működtetésével.
- A helyiség ajtaja csak nem éghető lehet.
- Adathordozó tárolásához csak nem éghető anyagból készült polcos tároló alkalmazható.
- A termekben csak fedővel ellátott, nem éghető anyagú szeméttároló használható.
- Az irodahelyiségekben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz
(nyomtatványlapok, kártyák, mágnesszalagok, mágneslemezek) helyezhető el.
- A berendezéseken karbantartást, javítást csak az arra kiképzett (szakképzett) személy végezhet.
- A számítógép helyiségben csak az oda beosztott és kioktatott személyek tartózkodhatnak.
A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért, ill. betartatásáért felelős: informatikus

4./ Őri öltöző tűzvédelmi használati előírásai
-

Az öltözők területén és a szekrényekben nem odavaló éghető anyagot, ill. éghető folyadékokat
(festék, hígító, olaj stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.
- Az öltöző szekrénysorai által kialakított közlekedési utakat teljes szélességükben biztosítani kell.
A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért, ill. betartatásáért felelősök: az ott öltöző személyek.
5./ Alkalmi jellegű, „Robbanásveszélyes” festékekkel, végzett tevékenység tűzvédelmi előírásai
-

Az alkalmi tűzveszélyes tevékenység végzésénél a munkahelyen a terület vezetőjének írásos
engedélyében meghatározott szabályok betartása mellett történhet a munkavégzés.
- A munka megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy az alkalmi festő tevékenység helyén nem
üzemel-e olyan fűtő, főző, világító vagy egyéb berendezés, amely tüzet vagy robbanást idézhet elő.
- A terület vezetőjét és dolgozóit figyelmeztetni kell a dohányzás, nyílt láng használatának tilalmára.
- A munkavégzés ideje alatt idegen személyek a területen nem tartózkodhatnak.
- A felbontott tárolóedényt dugóval, fedéllel le kell zárni, ill. le kell takarni, és a feldőléstől óvni kell.
- A munkavégzés során és után a hatásos szellőztetést biztosítani kell.
- A munka befejezése után vagy szüneteltetése alatt az éghető folyadékokat (festék, hígító) vissza kell
szállítani a festőműhely fémlemez szekrényébe.
A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért, ill. betartatásáért felelős a tevékenységet irányító felügyelet.
6./ Kőműves tevékenységre vonatkozó megelőző tűzvédelmi előírások
-

Építkezés, karbantartás, felújítás során arra az üzemrészre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat kell
betartani, amelynek a területén dolgoznak.
- Ideiglenesen felállított üstben történő bitumenmelegítés tűzvédelmi előírásai:
- A felállításhoz írásbeli tűzvédelmi engedély szükséges, és az engedélyben előírt rendelkezéseket
szigorúan be kell tartani.
- A felállítás helyét úgy kell kijelölni, hogy 8 méteres körzetben éghető anyag ne legyen.
- A tüzelőanyagból csak a folyamatos tüzeléshez szükséges mennyiséget szabad tárolni, a tűzhelytől
legalább 5 méteres távolságban.
- Az üstházat megfelelő füstelvezetővel és szikrafogóval kell ellátni.
- Az üstházat jól záródó tüzelőajtóval kell ellátni a visszalobbanás megakadályozása érdekében.
- Ahol robbanásveszélyes anyagokból dolgoznak, ill. ilyeneket tárolnak, az üstöt ezektől legalább 20
méterre szabad csak felállítani.
- Begyújtáshoz tűzveszélyes folyadékot használni tilos.
- Az üst lezárására megfelelő méretű, jól záródó fém fedelet kell biztosítani, amelyet a munka
befejezése után, valamint tűz esetén az üstre rá lehessen helyezni.
- Állandóan ellenőrizni kell a melegített anyagot, mert túlmelegedés esetén könnyen meggyulladhat. A
túlmelegedés csökkenthető hideg anyag hozzáadásával vagy a tüzelés csökkentésével.
- A munka befejezése után a tüzet el kell oltani, a parazsat ki kell szedni és azt vízzel eloltani úgy, hogy
visszagyulladás ne következhessen be.
- Tűzoltás céljára, valamint a kifolyt anyag felitatására száraz homokot és szórólapátot kell biztosítani.
- Az esetleges tűz oltására megfelelő mennyiségű és fajtájú tűzoltó készüléket kell készenlétbe
helyezni.
- A hevített anyag tüzének oltását vízzel végezni nem szabad, víz csak az edény hűtésére használható.
- A művezetőnek ellenőriznie kell a munka befejezésével kapcsolatos feladatok végrehajtását. A
tapasztalt hiányosságot meg kell szüntetni.
A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: a logisztikai és üzemfenntartási
üzemvezető,
8./ Szállításra vonatkozó megelőző tűzvédelmi előírások
-

Az egyes üzemrészek közötti folyamatos áruszállítását biztosítani kell.
Az edényzet nyílásai felfelé legyenek, és dugóval vagy fedéllel hézagmentesen legyen lezárva.
Kézben csak nem törékeny anyagból lévő edényzetben szabad éghető folyadékot szállítani.
Járművön, targoncán történő szállításkor az edényeket talpon állítva, hordóban, a hordót az oldalára
fektetve, kiömlőnyílással felfelé, dugóval ellátva kell szállítani.
Éghető folyadék, festék szállítása közben nyílt lángot használni, dohányozni tilos.

-

Biztosítani kell, hogy a szállítás ideje alatt az edények ne legyenek a napsugárzó hőjének kitéve, és
egymáshoz ne verődjenek.
- Az edényeket a le- és felrakáskor dobálni, ejteni, egymásra rakva szállítani nem szabad.
- Tehergépkocsival történő szállítás esetén a hordókat palástjukra fektetve, dugóval felfelé fordítva
szabad elhelyezni. Elmozdulás és a hordók egymáshoz verődésének megakadályozása érdekében a
hordókat rögzíteni kell.
- A gépjárművön és annak 10 méteres körzetén belül dohányozni és nyílt lángot használni, szikrázással
járó munkát végezni nem szabad.
- Az éghető folyadékot szállító járművön egyéb éghető anyagot nem szabad szállítani.
- Gázpalackot - ha az kiürített is - csak elzárt állapotban és felcsavart szelepvédő sapkával szabad
szállítani.
- A gázpalackot dobni, ejteni, vagy erősebb ütődésnek és rendeltetésének megfelelő terhelésnél
nagyobb igénybevételnek kitenni nem szabad. A gázpalackot alátámasztásra vagy hengerként
alkalmazni tilos.
- Az oxigén olajjal, zsírral, parafinnal érintkezve robbanhat, ezért csak fémtiszta, zsír- és olajmentes
szerelvényű palackot szabad átvenni. Szállítás alkalmával, ezen anyagokkal történő szennyeződés
ellen fokozott gonddal kell védeni.
- A gázpalackot járművön való szállításnál eldőlés, leesés vagy más hirtelen helyzetváltoztatás ellen
megfelelő módon biztosítani kell.
- Töltött gázpalackokat szállító járművön a szállítást végző személyeken kívül más személy nem
tartózkodhat.
- A járművek ugyanazon részében, ahol gázpalackok vannak, olajat, zsíros vagy könnyen gyúlékony
anyagot szállítani tilos.
- Gázpalackot kézi erővel szállítva ajánlatos azt kicsit megdöntve, fékeken hengergetve továbbítani.
Húzást, csúsztatást kerülni kell.
- A palack kézi erővel történő helyzetváltoztatásánál a szelepvédő sapkát az óramutató járásával
egyező irányba forgatjuk emelés előtt, hogy a kéz feszes legyen, és azután a palackot a
szelepsapkánál fogva emeljük.
- Abban az esetben, ha a gázpalack a talajhoz fagyott vagy más módon rögzítődött, nem szabad
emelőrúddal felfeszíteni, ill. felszabadítani. A kötőanyagot 40 oC-nál nem magasabb hőfokú meleg
vízzel vagy más megfelelő oldószerrel kell feloldani. Zsíros, olajos vagy gyúlékony oldóanyag
használata tilos.
A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: gazdasági társaságnál szállítási és
raktározási csoportvezető.
9./ Gépjárműtároló tűzvédelmi használati előírásai
-

A tárolóhelyen dohányzás és nyílt láng használata tilos.
Járművek előmelegítésére csak olyan eszközt, anyagot szabad használni, amely tüzet vagy robbanást
nem okozhat.
- Járó motorú járművet üzemanyaggal tölteni nem szabad.
- Több gépjármű tárolása esetén azokat úgy kell elhelyezni, hogy a gépjárművek ajtajai legalább az
egyik oldalon teljes szélességükben nyithatók legyenek, az egymás mögött álló gépjárművek között
pedig legalább 0,8 m távolságot kell megtartani.
- A gépjárműveket úgy kell elhelyezni, hogy azok menetirány szerint a kijárat, illetőleg a főközlekedési
út felé legyenek.
- Üzemképtelen járművet úgy kell tárolni, hogy a többi gépjármű mozgását ne akadályozza.
Gépjárműtárolóban olyan járművet elhelyezni nem szabad, amelyből az üzemanyag folyik vagy
csepeg.
- A járművek villamos berendezését feszültségmentesíteni kell.
- A tárolóhelyen éghető folyadékot tárolni, lefejteni, illetőleg a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni
vagy tűzveszéllyel járó javítást és egyéb tevékenységet végezni nem szabad.
- A tároló területén jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően 2 db 6 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket,
valamint ¼ m3 homokot, szórólapátot kell készenlétbe helyezni, amelyeket helyükről eltávolítani,
vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni nem szabad.
A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért, illetve betartatásáért felelősök: Gépjármű előadó és
gépjármű üzemfenntartási művezető.

10./ Személyzeti ebédlő tűzvédelmi használati előírásai
- A villamos sütőkre ráfolyt olajat és zsírt azonnal el kell távolítani.
- Tilos a villamos sütőket és főzőlapokat a rendeltetésétől eltérően más célra használni.
A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: élelmezésvezető.
11./ Raktár tűzvédelmi használati előírásai
-

A raktárhelyiségekben a dohányzás és nyílt láng használata tilos.
A raktárban csak az oda beosztott személyek tartózkodhatnak.
A raktárban 100 kg-nál több éghető folyadék nem tárolható. A raktárba beszállított éghető folyadékot
24 órán belül át kell adni a karbantartó műhelynek.
- A raktárban éghető folyadékot más edénybe átfejteni, kimérni tilos.
- A raktárban csak gőz- vagy melegvízfűtés alkalmazható.
A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: a raktárvezető.
12./ Műhely tűzvédelmi használati előírásai
-

-

A műhely területén a dohányzás tilos. Dohányozni csak az arra kijelölt helyeken és helyiségekben
szabad.
Az oxigén- és gázpalackraktár 6 méteres körzetében a dohányzás és nyílt láng használata tilos.
A házi műhely takarítását naponta, nagytakarítását pedig minden hét végén el kell végezni.
Forrasztási munkák csak lemezasztalon végezhetők.
A telepített, állandó jellegű hegesztési helyen végzett tűzveszélyes tevékenységhez írásbeli engedély
nem kell.
A gázpalack tárolható felszerelt csatlakozó szerelvényekkel, ha elzáró szerelvénye zárva van és a
tárolóhely az illetéktelen behatolás ellen védve van.
Az üzem területén csak a napi munkához szükséges oxigén és gázpalack tárolható.
A gázpalackot talpán állva, függőlegesen, vagy a függőlegestől legfeljebb 60 o-os szöggel eltérő
helyzetben kell tárolni, és eldőlés ellen rögzíteni kell.
A gázpalackok szelepét minden használat után le kell zárni. Az üres palackra a záróanyát és a
szelepvédő sapkát fel kell csavarni.
A gumitömlőket a tömlővégekre csőbilinccsel kell felerősíteni, huzalt alkalmazni tilos.
Kézi mozgatású hegesztő kocsin rögzítetten szállíthatók a lánghegesztéshez szükséges gázpalackok
felszerelt nyomásszabályozóval is, ha a gázpalackok elzáró szerelvénye zárva van, és a szállítást
lánghegesztői vizsgával rendelkező személy végzi vagy irányítja.
Hegesztés közben ügyelni kell arra, hogy a palackot vagy tömlőt a keletkezett hő és a szétfröccsenő
izzó fémrészek ne érjék, ezeken sérülést, kárt ne okozzanak.
Sérült, illetve kopott menetű gázpalackot felhasználni tilos.
Az oxigénpalackokat nem szabad zsíros vagy olajos kézzel, illetve ezekkel szennyezett ruhában
kezelni, és zsíros vagy olajos ronggyal tisztítani.
A gázpalack elzáró szerelvényét csak fokozatosan és csak a szükséges nyomatékkal szabad nyitni és
zárni.
A gázelvételt nyílt lánggal vagy előmelegítéssel fokozni tilos.
Hegesztéskor 5 méteres távolságon belül éghető anyag nem lehet.
A nyomásszabályozókat negyedévenként legalább egyszer biztonságtechnikai szempontból
ellenőrizni kell. A gumitömlőket a használatba vételük előtt, valamint 3 havonként tömörségi
próbának kell alávetni. A hegesztő felszerelésekről törzskönyvet, valamint a negyedéves
felülvizsgálatok végrehajtásáról jegyzőkönyvet kell vezetni.
Kézi villamos ívhegesztés esetén betartandó előírások:
A hálózati csatlakozóvezeték hossza maximálisan 5 méter lehet.
A hegesztendő tárgyat a hegesztő-berendezéssel csak az áramerősségnek megfelelő keresztmetszetű
és szigetelésű kábellel szabad összekötni.
A kábeleket mechanikai sérülés elleni védelemmel kell ellátni.
A hegesztési munka ideiglenes megszakításakor vagy végleges befejezésekor a hegesztőgépeket ki
kell kapcsolni, ill. a főkapcsolóval feszültségmentesíteni kell, és a hegesztőfogót szigetelő alapra kell
helyezni.
Abban az esetben, ha a gázpalack szelepe, a hegesztő berendezés vagy a csővezeték valamely része
körül a szivárgó gáz lángolni kezd, vagy a láng a pisztolyba beég:

-

-

Először a gázpalack, utána az oxigénpalack elzárószelepét kell haladéktalanul elzárni és vizes
ronggyal, víz vagy kézi tűzoltóeszköz igénybevételével meg kell kísérelni a tűz eloltását, és
késedelem nélkül ért értesíteni kell a tűzoltóságot.
A tűz eloltása után a gázpalackot ki kell vinni a munkahelyről lehetőleg olyan helyre, ahol az
esetleges robbanás a lehető legkisebb kárt okozhatja. Ezután a szelepet meg kell nyitni. A palackot
védett helyről, irányított vízsugárral le kell hűteni.
Gázpalack robbanás esetén a gázpalackot abban az állapotban és helyzetben kell hagyni, amelyben a
robbanáskor volt, és a robbanás helyszínét is érintetlenül kell hagyni.
A telepített hegesztési helyen az oda be nem osztott személyeknek hegeszteni, oxigén, és
disszupalackot kezelni, cserélni tilos. Éghető folyadékot vagy egyéb nem oda való anyagot ideiglenes
jelleggel sem szabad tárolni.
Hegesztési munkát csak szakképzett és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező dolgozó
végezhet.
Tilos tűzveszélyes gépmosó folyadékot csatornába önteni.
Elektromos forrasztópáka használata során, ha a vezeték nem elég hosszú, szabványos,
védőérintkezős hosszabbítót kell használni. A forrasztó pákát a hálózathoz csak szabványos
dugaszolóval szabad csatlakoztatni. Munka befejezésekor, ill. félbehagyásakor a pákát
feszültségmentesíteni kell.
Gázfűtésű páka használata után a gázcsapot a pákán és a palackon egyaránt el kell zárni.
Forrasztólámpa üzemeltetése során az alábbiakat kell betartani:
A lámpa töltését nyílt láng és éghető anyagok közelében végezni tilos.
A szétfolyt tűzveszélyes üzemanyagot a lámpa felgyújtása előtt fel kell itatni.
Égő vagy meleg lámpát feltölteni tilos.
Égő lámpát felügyelet nélkül hagyni még ideiglenesen sem szabad.
Rendszeresen gondoskodni kell a lámpa ellenőrzéséről, karbantartásáról.
A munka befejezése után a lehűlt lámpát az erre a célra biztosított fémszekrénybe kell elzárni.
A forrasztás helyétől az éghető anyagot olyan távolságra kell eltávolítani, hogy a lecsöpögő forró fém
tüzet ne okozzon.
A kihűlt pákákat a munka befejezése után fémszekrényben kell elzárni.
Faláttöréseknél a szomszédos helyiségből a gyúlékony anyagot el kell távolítani, vagy vizes
ponyvával le kell takarni.
Az ideiglenes jellegű munkahelyen végzett forrasztáshoz írásos engedély szükséges. Az engedélyben
előírtakat be kell tartani.

13./ Elektromos kapcsolótérre és kompresszorházra vonatkozó előírások
-

A kapcsolótérben keletkezett tüzet vízzel oltani tilos!
A kapcsolótérbe villamos szempontból nem képzett személyek csak villamos szempontból
szakképzett személyek felügyeletével léphetnek be.
A kapcsolótérben nem oda való anyagokat tárolni tilos.
A kapcsoló-berendezések kezelőfolyosóit szabadon kell hagyni, eltorlaszolni, leszűkíteni még
ideiglenes jelleggel sem szabad.
Tűz esetén az üzemben tartó illetékes közegei a helyszínen a tűzoltás vezetőjét azonnal kötelesek
tájékoztatni a feszültség alatt lévő vezetékekről és berendezésekről.
A tűzoltás vezetőjének utasítására egyes szakaszokat kötelesek feszültségmentesíteni, hogy a tűzoltás
emberi élet veszélyeztetése nélkül történhessen.
Az üzembentartó személyzetén és a tűzoltóságon kívül más személyek - a tűz eloltása után is - csak
akkor léphetnek a kár helyszínére, ha az illetékes szakember már megállapította, hogy a villamos
berendezések ott lévő részei teljesen feszültségmentesek.
A tűz eloltása után a megrongált, ill. üzemképtelenné vált részeket a sérületlen, üzemképes részektől
le kell választani, és jól láthatóan meg kell jelölni, javításáról gondoskodni kell.
A kompresszorházban nem oda való anyagokat tárolni tilos.

14./ Villanyszerelő műhelyre vonatkozó előírások
-

A műhely területén éghető folyadékot tárolni tilos.
Forrasztópáka csak felügyelet mellett üzemeltethető.
A műhelyben csak szakképzett személy végezhet szerelési, javítási munkát.
A műhely területén éghető folyadékot tárolni tilos.

-

Forrasztópáka, elektromos főzőlap (rezsó) és kávéfőző csak nem éghető alátét alkalmazásával
felügyelet mellett üzemeltethető.
A műhelyben csak szakképzett személy végezhet szerelési, javítási munkákat.
A kapcsolóterekben keletkezett tüzet vízzel oltani tilos.
A kapcsolóterekbe villamos szempontból nem képzett személyek csak villamos szempontból
szakképzett személyek felügyeletével léphetnek be.
A kapcsolóterekben a nem odavaló anyagokat tárolni tilos.
A kapcsoló-berendezések kezelő folyosóit szabadon kell hagyni, eltorlaszolni, leszűkíteni még
ideiglenes jelleggel sem szabad.
A tűzoltás vezetőjének utasítására az egyes szakaszokat feszültségmentesíteni kell.
Az üzemben tartó személyzeten és a tűzoltóságon kívül más személyek - a tűz eloltása után is - csak
akkor mehetnek a kár helyszínére, ha az illetékes szakember már megállapította, hogy a villamos
berendezéseknek ott levő részei teljesen feszültségmentesek.
A tűz eloltása után a megrongált, illetve üzemképtelenné vált részeket a sérületlen, üzemképes
részektől le kell választani és jól láthatóan meg kell jelölni, javításáról gondoskodni kell.

15./ Asztalos műhely
-

Az asztalos műhelyben a dohányzás és nyílt láng használata tilos.
Enyvfőzőt csak az arra a célra rendszeresített asztalon szabad használni. Ügyelni kell, hogy vízzel
állandóan fel legyen töltve. Az enyvfőzőt használat után áramtalanítani kell. Felügyelet nélkül
használni nem szabad.
A munkadarabokat úgy kell csoportosítani (rakni), hogy a szabad közlekedést, a gépek
kapcsolóberendezésének megközelítését ne akadályozza.
A műhely területén az elektromos berendezéseket és vezetékeket, valamint a világítótesteket legalább
hetente egyszer meg kell tisztítani a rárakódott fűrészportól. A keletkezett forgácsot, fahulladékot
megfelelő ládában kell tartani, és azt műszak végén el kell távolítani.
Festékből és hígítóból a napi szükségletnek megfelelő mennyiséget szabad tárolni fémlemez
szekrényben. Festékből 10 kg-nál, hígítóból pedig 5 l-nél többet tárolni tilos.

16./ Festőműhely
-

Állandó jellegű festő tevékenységet csak erre a célra épített műhelyben szabad végezni.
A műhelyben dohányzás és nyílt láng használata tilos. A műhelybe gyújtó eszközt bevinni tilos.
A műhely természetes szellőztetését biztosítani kell.
A szellőző nyílásokat eltorlaszolni vagy eltömíteni nem szabad, és azokat tisztán kell tartani.
Munkavégzés közben a robbanásbiztos kivitelű elszívó berendezést üzemeltetni kell. Az elszívó
berendezés meghibásodása vagy csökkent teljesítménye esetén a munkavégzés nem folytatható.
A műhelyben csak az oda beosztott, és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személyek
tartózkodhatnak.
A műhelyben csak a munkavégzéshez szükséges éghető folyadék (festék, hígító) tárolható. (I-II.
tűzvédelmi fokozatú festékből max. 5 kg-ot, hígítóból 2 litert zárt fémszekrényben.)
Az éghető folyadékokkal együtt nem odavaló, más anyag (gumi, papír, fa stb.) ideiglenes jelleggel
sem tárolható.
A műhelyben dohányzás és nyílt láng használata tilos. Dohányozni csak a műhelyen kívül kijelölt
dohányzó helyiségben szabad. Az égő gyufát, valamint az elhasznált dohányneműt csak a vízzel
töltött edénybe szabad elhelyezni.
A műhely természetes és mesterséges szellőzését, illetve szellőztetését biztosítani kell.
A szellőzőnyílásokat eltorlaszolni vagy eltömíteni nem szabad, valamint azokat tisztán kell tartani.
Az elszívó berendezés félévenkénti felülvizsgálatáról és tisztításáról gondoskodni kell.
Az önműködő csukó szerkezettel ellátott ajtót kitámasztani, ill. eltorlaszolni tilos.
A műhelyben tartózkodó dolgozók csak antisztatikus ruhát és vasalatlan lábbelit viselhetnek, valamint
a munkavégzéshez csak szikramentes eszközöket, szerszámokat használhatnak.
A műhelyben csak az oda beosztott, és tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személyek
tartózkodhatnak.
A műhelyben nem robbanásbiztos kivitelű villamos-, valamint világítóberendezés (pl. elemlámpa)
használata tilos.
Levegős festékszóró pisztolyok levegőrendszerét olyan mágnes-szeleppel kell ellátni, amely csak
abban az esetben biztosítja a levegőszolgáltatást, ha az elszívófülke üzemel.

-

-

A műhelyben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges (30 kg) különböző éghető folyadék
(festék, hígító) tárolható a páncélszekrényben. A munkatérben 1 órai munkához szükséges
mennyiségnél több nem tárolható. Az éghető folyadék tárolásával kapcsolatosan az alábbi előírásokat
kell betartani:
Az elhelyezhető tárolóedények: palack, flakon, doboz, kanna.
A sérülékeny edények gyűjtőcsomagolása vagy védőburkolása sérülés (felszakadás, törés) ellen
nyújtson védelmet.
Az edényeket kiöntőnyílásukkal felfelé, légmentesen lezárt állapotban szabad tárolni.
A kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására a megtöltöttekre vonatkozó előírások érvényesek.

17./ A PB gázpalackról üzemeltetett berendezés tűzvédelmi használati előírásai
-

Gázpalackot padlástérben, pincében tárolni még üres állapotban is tilos.
A gázpalack szelepét csak kézi erővel szabad nyitni.
Minden palackcserénél a tömítést is ki kell cserélni.
Meghibásodott palackot használni tilos.
A palackot meghibásodott nyomáscsökkentővel üzemeltetni tilos.
Minden palackcserénél vagy gázszivárgás esetén szappanos vízzel lekenéses ellenőrzést kell végezni.
Az ellenőrzést nyílt lánggal elvégezni tilos.
- Tűz vagy robbanás esetén a palackot a szabadba ki kell vinni. A szelep elzárásával és a palack
hűtésével az égést meg kell szüntetni.
- A gázpalack kiürítését vagy a gázelvétel fokozását nyílt lánggal való melegítéssel elősegíteni tilos.
- Tilos a palackon és a hozzátartozó berendezéseken javításokat, módosításokat végezni.
A tűzvédelmi szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: házi műhely vezetője.
18./ Logisztikai és üzemfenntartási üzem és fémtömegcikk gyártó üzem tűzvédelmi használati előírásai
-

Az üzem területén a dohányzás tilos. Dohányozni csak az arra kijelölt helyiségekben szabad.
Alkatrészmosást csak állandó szellőztetés mellett és mindennemű gyújtóforrás kiiktatásával az arra
rendszeresített helyiségben szabad végezni.
Az üzem területén 50 kg éghető folyadék, a mosó helyiségben 20 kg alkatrész mosására használt
éghető folyadék, a kompresszorházban pedig 200 kg utántöltésre szolgáló olaj tárolható.
A kompresszorházban olajcsere után a fáradt olajat haladéktalanul át kell adni az éghető folyadékot
tároló raktárnak.
A hegesztőműhelyben és a telepített, állandó hegesztési helyeken végzett tűzveszélyes
tevékenységhez írásbeli engedély nem kell.
A gázpalack akkor tárolható felszerelt csatlakozó szerelvényekkel, ha elzáró szerelvénye van, és a
tárolóhely az illetéktelen behatolás ellen védve van.
Az üzem területén csak a napi munkához szükséges oxigén- és gázpalack tárolható.
A gázpalackot talpán állva, függőlegesen vagy a függőlegestől legfeljebb 60 C fokos szöggel eltérő
helyzetben kell tárolni, és eldőlés ellen rögzíteni kell.
A gázpalack szelepét minden használat után le kell zárni. Az üres palackra a záróanyát és a
szelepvédő sapkát fel kell csavarni.
A gumitömlőket a tömlővégekre csőbilinccsel kell felerősíteni, huzalt alkalmazni tilos.
A kézi mozgatású hegesztő kocsin rögzítetten szállíthatók a lánghegesztéshez szükséges gázpalackok
felszerelt nyomásszabályozóval is, ha a gázpalackok elzáró szerelvénye zárva van, és a szállítást
lánghegesztői vizsgával rendelkező személyi végzi vagy irányítja.
Hegesztés közben ügyelni kell arra, hogy a palackot vagy tömlőt a keletkezett hő és a szétfröccsenő
izzó fémrészek ne érjék, ezeken sérülést, kárt ne okozzanak.
Sérült, ill. kapott menetű gázpalackot felhasználni tilos.
Az oxigénpalackokat nem szabad zsíros vagy olajos kézzel, ill. ezekkel szennyezett ruhában kezelni,
és zsíros vagy olajos ronggyal tisztítani.
A gázpalack elzáró szerelvényét csak fokozatosan és csak a szükséges nyomatékkal szabad nyitni és
zárni.
A gázelvételt nyílt lánggal vagy előmelegítéssel fokozni tilos.
Hegesztéskor 5 méteres távolságon belül éghető anyag nem lehet, valamint a helyiség folyamatos
szellőzését biztosítani kell.
A nyomásszabályozókat negyedévenként legalább egyszer biztonságtechnikai szempontból
ellenőrizni kell. A gumitömlőket a használatbavételük előtt, valamint 3 havonként tömörségi

-

próbának kell alávetni. A hegesztő-felszerelésekről törzskönyvet, valamint a negyedéves
felülvizsgálatok végrehajtásáról jegyzőkönyvet kell vezetni.
Kézi villamos ívhegesztés esetén betartandó előírások:
a hálózati csatlakozó vezeték hossza maximálisan 5 méter lehet,
a hegesztendő tárgyat a hegesztő berendezéssel csak az áramerősségnek megfelelő keresztmetszetű és
szigetelésű kábellel szabad összekötni,
a kábeleket mechanikai sérülés elleni védelemmel kell ellátni,
a hegesztési munka ideiglenes megszakításakor vagy végleges befejezésekor a hegesztőgépet ki kell
kapcsolni, ill. a főkapcsolóval feszültségmentesíteni kell, és a hegesztőfogót szigetelő alapra kell
helyezni.
Abban az esetben, ha a gázpalack szelepe, a hegesztő berendezés, vagy a csővezeték valamely része
körül a szivárgó gáz lángolni kezd, vagy a láng a pisztolyba beég:
Először a gázpalack, utána az oxigénpalack elzáró szelepét kell haladéktalanul elzárni és vizes
ronggyal, víz vagy kézi tűzoltóeszköz igénybevételével meg kell kísérelni a tűz eloltását és késedelem
nélkül értesíteni kell a tűzoltóságot.
A tűz eloltása után a gázpalackot ki kell vinni a munkahelyről, lehetőleg olyan helyre, ahol az
esetleges robbanás a lehető legkisebb kárt okozhatja. Ezután a szelepet meg kell nyitni. A palackot
védett helyről, irányított vízsugárral le kell hűteni.
Gázpalack robbanása esetén a gázpalackot abban az állapotban és helyzetben kell hagyni, amelyben a
robbanáskor volt, és a robbanás helyszínét is érintetlenül kell hagyni.
A hegesztőműhelyben és a telepített hegesztési helyeken az oda be nem osztott személyeknek
hegeszteni, oxigén- és disszupalackot kezelni, cserélni tilos. Éghető folyadékot, vagy egyéb nem oda
való anyagot ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.
Hegesztési munkát csak szakképzett és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező dolgozó
végezhet.
Festékből és hígítóból együttesen legfeljebb 150 kg tárolható az arra kialakított raktárban.
Az üzem takarítását szükség szerint, a nagytakarítást pedig hetente el kell végezni.

19./ Csőszerelő műhelyre vonatkozó előírások
-

Elektromos forrasztópáka használata során, ha a vezeték nem elég hosszú, szabványos,
védőérintkezős hosszabbítót kell használni. A pákát a hálózathoz csak szabványos dugaszolóval
szabad csatlakoztatni. Munka befejezésekor, ill. félbehagyásakor a pákát feszültségmentesíteni kell.
Gázfűtésű páka használata után a gázcsapot a pákán és a palackon egyaránt el kell zárni.
Forrasztólámpa üzemeltetése során az alábbiakat kell betartani:
a lámpa töltését nyílt láng és éghető anyagok közelében végezni tilos,
a szétfolyt tűzveszélyes üzemanyagot a lámpa begyújtása előtt fel kell itatni,
égő vagy meleg lámpát feltölteni tilos,
égő lámpát felügyelet nélkül hagyni még ideiglenesen sem szabad,
rendszeresen gondoskodni kell a lámpa ellenőrzéséről, karbantartásáról,
a munka befejezése után a lehűlt lámpát az erre a célra biztosított fémszekrénybe kell elzárni.
A forrasztás helyétől az éghető anyagot olyan távolságra kell eltávolítani, hogy a lecsepegő forró fém
tüzet ne okozzon.
Faláttöréseknél a szomszédos helyiségekből a gyúlékony anyagot el kell távolítani vagy vizes
ponyvával le kell takarni.
Az ideiglenes jellegű munkahelyen végzett forrasztáshoz írásos engedély szükséges. Az engedélyben
előírtakat be kell tartani.
A kihűlt pákákat a munka befejezése után fémszekrénybe kell elzárni.

20./ Edzőműhelyre vonatkozó előírások
-

A műhelyt úgy kell kialakítani, hogy jól szellőző és kellő magasságú legyen.
A helyiség padozatának nem éghető anyagból kell készülni, és jól moshatónak kell lenni.
A padlóra került olajszennyeződést homokkal fel kell itatni, tilos a felitatásra fűrészport
használni.
A berendezések felülvizsgálatát és tisztítását szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal el
kell végezni, a helyiséget rendben és tisztán kell tartani, ott - a napi munkához szükséges anyagokon
felül - tűzveszélyes anyagot tárolni tilos.
Munka befejeztével a tüzet meg kell szüntetni és a helyiséget áramtalanítani kell.

-

A villamos fűtésű kemencék ajtóit biztonsági kapcsolóval kell ellátni, hogy nyitott állapotban
feszültségmentesek legyenek. Nyitás előtt le kell az áramot kapcsolni, mivel a fűtőspirálok feszültség
alatt vannak, és a hőkezelő dobozok, rakodószerszámok az áramot jól vezetik.
A villamos kemencéket és az egyéb villamos berendezéseket gyakran kell ellenőrizni, hogy
földelésük kifogástalan legyen. Az edzőterem villamos berendezéseit főkapcsolóval kell ellátni az
azonnali áramtalanítás érdekében.
A villamos fűtésű kemencék adagolását és szabályozását szakképzettséggel és gyakorlattal
rendelkező dolgozók végezhetik.

21./ Raklapgyártásra illetve éghető anyagú bútor gyártásra vonatkozó előírások
-

-

A raklapgyártás alapanyag- és készterméktároló egész területén tilos a dohányzás és a nyílt láng
használata. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad!
Éghető folyadékot (festék, hígító, olaj, stb.) tárolni és felhasználni tilos!
2500 db raklapnál többet tárolni tilos!
A raklaptárolónál az alábbi előírásokat kell figyelembe venni: a raklapok maximális tárolási
magassága és az építménytől való minimális tárolási távolsága 2 méter lehet, továbbá a tárolási
helyen az asztalosműhely ajtajának vonalában, az ajtó szélességének megfelelő közlekedési utat kell
biztosítani,
A keletkezett fűrészport naponta, a munka befejezése után össze kell gyűjteni és a tárolásra kijelölt
konténerben kell tárolni!
A fűrészportároló konténer mellett a dohányzás és nyílt láng használata tilos! A tilalmat táblával kell
jelölni!
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység (hegesztés, lángvágás) csak a vonatkozó előírások szigorú
betartása mellett (írásbeli engedély) végezhető!
Az összegyűjtött fűrészportároló konténert szükség szerint, de legalább hetente el kell szállítani, és ki
kell üríteni! Amíg a konténer, szállítás alatt áll, addig az összegyűjtött anyagot zsákban kell tárolni!
A fűrészportároló konténer mellett 1 db „P” jelű 6 kg-os kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni! A
készüléket az időjárás viszontagságaitól védeni kell!

22./ MEO épület tűzvédelmi használati előírásai
-

Az épület egész területén tilos a dohányzás és nyílt láng használata tilos. Dohányozni csak az arra
kijelölt helyiségben szabad. A hamutartó csak nem éghető anyagból készülhet.
- Éghető folyadékot (festék, hígító, olaj stb.) felhasználni és tárolni tilos.
- A készáru átadása, átvétele csak felügyelet mellett történhet.
- Az udvaron árut tárolni tilos.
- Az épület területén 70.000 m2-nél több áru nem tárolható.
- A helyiséget csak gumisorjázó tevékenység végzésére szabad használni.
- A sorjázott gumihulladékot a munkaidő befejeztével össze kell gyűjteni. Az összegyűjtött hulladék
elszállításáról a munkát megrendelő cégek kötelesek gondoskodni.
- A helyiségben 2 db 6 kg „P” jelű és 1 db 2 kg-os CO2 kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
- A tűzoltó eszközöket (fali tűzcsap, kézi tűzoltó készülékek) eltorlaszolni még átmeneti időre sem
szabad, hozzáférhetőségüket biztosítani kell. A tűzoltó felszereléseket tűzoltáson kívül más célra
felhasználni tilos.
- A helyiségben gyújtási veszélyt nem jelentő világítás használható. A világító berendezést, eszközt
úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.
- Villamos berendezés javítását csak szakképzett villanyszerelő végezheti.
- A helyiségben éghető folyadék tárolása tilos.
- A helyiséget utolsónak elhagyó felügyelőnek eltávozás előtt ellenőriznie kell a munka befejeztével
kapcsolatos feladatok végrehajtását. A tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni.
A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: MEO vezető.
23./ Autószerelő műhely tűzvédelmi használati előírásai
-

A műhely területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos.
A dohányzásra kijelölt helyiséget égő dohányneművel elhagyni tilos.
A műhely területén benzinnel alkatrészmosást végezni nem szabad.
A tiszta és az olajos rongyok tárolására egymástól elkülönített, nem éghető anyagból készült és
fedővel ellátott tárolóedényeket kell elhelyezni. Az edényen "olajos rongy" feliratot kell elhelyezni.

-

A gépjárműbe vagy gépjárműből üzemanyagot tölteni, illetve leereszteni csak szellőzés mellett
szabad.
A gépjármű motorikus része vagy az üzemanyagtartály közelében hegesztéssel járó munkát végezni
csak abban az esetben szabad, ha az üzemanyagtartályt leszerelték, valamint a hegesztés helyét és
környékét a rárakódott szennyeződéstől előzetesen megtisztították.
A műhely és a szerelőaknák napi tisztán tartásáról gondoskodni kell.
Az ellenőrző (stekk) lámpa égőjét mechanikai sérülés ellen védőráccsal kell ellátni. Munkavégzéskor
csak ép burájú lámpát szabad használni.
A műhely területén elhelyezett gépjárművek villamos berendezéseit feszültségmentesíteni kell.
Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz
vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad.
A műhelyben tűzveszélyes anyaggal rakott gépkocsit tárolni tilos.
A gépkocsikat csak úgy szabad a műhelyben tartani, hogy azok tűz esetén könnyen eltávolíthatók
legyenek.
Akkumulátort tölteni csak az arra kijelölt helyiségben szabad.
Tilos a szerelőaknában tűzveszélyes anyagokat, olajos rongyot vagy használt gépalkatrészeket tárolni.
A 2 kg-os propán-bután gázpalackot csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személyek kezelhetik.
A gázlángot forrasztáson kívül más tevékenységhez használni tilos.
A palack szelepét csak kézi erővel szabad nyitni.
Meghibásodott palackot használni, házilag javítani tilos.
Minden palackcserénél vagy gázszivárgás észlelése esetén szappanos vízzel történő lekenéssel
ellenőrzést kell tartani. Tilos az ellenőrzést nyílt lánggal végezni!
A melegítőfejen tilos bárminemű sütés, főzés.
Gáz kivétele céljából a palackot felmelegíteni tilos.
Üzemanyagtartályt, valamint annak közelében melegíteni tilos.
A targoncák szikratörőinek műszaki állapotát félévenként felül kell vizsgálni.
Éghető folyadékból egy műszaknak megfelelő mennyiséget és max. 15 kg-ot szabad tárolni fémlemez
szekrényben.

24./ Az akkumulátortöltő (a tevékenység végzése szünetel):
-

A helyiségben dohányozni, gyújtóeszközt bevinni tilos.
A helyiségben olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelent.
A szellőzés lehetőségét biztosítani kell. Recirkulációs szellőzés nem alkalmazható. A
szellőztetőrendszer nyílásait eltorlaszolni nem szabad.
- Csak robbanást nem okozó világítást szabad alkalmazni.
- A hőmérséklet + 30 oC és - 5 oC között legyen.
- Helyiség ajtaja nem éghető anyagú és önműködően csukódó legyen.
- Padlóösszefolyó zsompot kell alkalmazni.
- A helyiségben falon kívül csővezetéket szerelni tilos.
- Akkumulátor javítás a helyiségben nem végezhető.
A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért, ill. betartatásáért felelős: Gépjármű üzemfenntartási
művezető.
25./ Ruhaipari üzem tűzvédelmi használati előírásai
-

Dohányozni az üzem egész területén tilos, csak az arra kijelölt dohányzó helyiségben szabad. A
dohányzó helyiséget égő dohányneművel elhagyni tilos.
A vasalókat csak az arra rendszeresített nem éghető anyagú tartóba szabad munka közben letenni.
A nem használt villamos berendezéseket áramtalanítani kell.
A gépek javításához szükséges éghető folyadékból legfeljebb 160 kg tárolható. A használat közben
lecsepegett folyadékot azonnal fel kell törölni.
Tilos a padlásfeljárót hulladék anyagot tartalmazó zsákokkal vagy bármely más tárggyal ideiglenesen
is eltorlaszolni.
Az üzem területén alapanyagból a műszaknak megfelelő mennyiséget szabad tárolni.
A készárut naponta át kell adni a raktárnak.
A dolgozók kötelesek minden rendellenességet a művezetőnek jelenteni. A munkafolyamatot csak a
hiba elhárítása után szabad folytatni.
A termelés során keletkezett hulladékot műszak végén minden teremből el kell távolítani.
A varrógépek műszakonkénti tisztítását el kell végezni.

-

A szabászgépeken a köszörűket védőburkolattal kell ellátni és a szikra felfogására vizes edényt kell
elhelyezni.
- A szabászgépek alját és környékét tisztán kell tartani, az összegyűlt hulladékot szükség szerint, de
műszakonként legalább két alkalommal össze kell söpörni és eltávolítani.
- A szabászgépek köszörűinek szikraterét naponta háromszor ki kell takarítani.
- A szabászgépek áramtalanítását munka befejeztével el kell végezni.
- Karbantartás során a varrógépeket levegővel ki kell fúvatni, és az armatúrák takarítását is el kell
végezni.
A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: ruhaipari üzem vezetője.
26./ Vegyszerraktár tűzvédelmi használati előírásai
-

A vegyszerraktárban tilos a dohányzás és a nyílt láng használata.
A vegyszerraktárban idegen személy nem tartózkodhat. Fogvatartott vegyszerkiadást, átfejtést csak
felügyelet jelenlétében végezhet.
- A vegyszerraktárban tevékenységet csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet.
- Hidrogénperoxidot csak fémpolcon, vagy állványon szabad tárolni.
- A jelöletlenül beérkező tűzveszélyes anyagokat előírások szerinti jelöléssel kell ellátni (magyar
nyelvű feliratozás a tűzveszély vonatkozásában) az anyagok kiadása, csak a jelölés után lehetséges.
Az adagoló kannát is el kell látni az anyagra vonatkozó feliratozással.
- Vegyi anyagok kezelése közben a lecsepegett anyagot fel kell itatni és a veszélyes hulladék
kezelésével kapcsolatos előírásoknak megfelelően kell tárolni.
- A raktárban vegyszerek tárolása, lefejtése, kiadása céljából egy ember nem tartózkodhat.
- Meghibásodott edényben vegyszert tárolni még ideiglenesen sem szabad.
- A raktárban csak zártrendszerű gáz-, vagy meleg vizes fűtés alkalmazható.
- Tilos a vegyszeres edények nyílt lánggal történő ellenőrzése.
- A vegyszerraktár állandó szellőzéséről gondoskodni kell. A szellőzőnyílást úgy kell kialakítani, hogy
azon tűzveszélyes anyagot bedobni nem lehessen.
A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: a raktár vezetője
27./ Segédanyagraktár tűzvédelmi használati előírásai
- A raktár területén dohányzás és nyílt láng használata tilos. Dohányozni csak az arra kijelölt
helyiségben szabad. A dohányzó helyiséget égő dohányneművel elhagyni tilos.
- A raktárban 3 kg-nál több éghető folyadék nem tárolható.
- A raktárban éghető folyadékot más edénybe átfejteni, kimérni tilos.
A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: a raktárvezető.
28./ Fonalraktár tűzvédelmi használati előírásai
- A fonalraktár egész területén tilos a dohányzás és nyílt láng használata. Dohányozni csak az arra
kijelölt helyiségben szabad. A dohányzó helyiséget égő dohányneművel elhagyni tilos.
- Tilos a fonalraktárba olyan szállítóeszközzel bemenni, amely tüzet okozhat.
- A fonalraktár területén éghető folyadékot tárolni tilos.
- Olajos, nedves fonalhulladékot, szabászati hulladékot tilos bálába kötözni.
- Szikrafogó nélkül diesel targoncát a fonalraktár területén használni tilos.
- Gondoskodni kell az összegyűjtött fonal és szabászati hulladék folyamatos elszállításáról.
- A targoncák szikrafogójának állapotát félévente ellenőrizni kell.
A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: a raktárvezető.
29./ A fatárolás (zárt helyiségben) tűzvédelmi használati előírásai
-

A tároló helyiségben tilos a dohányzás és a nyílt láng használata. Dohányozni csak az arra kijelölt
helyen szabad. A dohányzó helyiséget égő cigarettával elhagyni tilos!
Tilos a tároló helyiségbe olyan szállító eszközzel bemenni, amely tüzet okozhat.
A tároló helyiségben tilos gázpalackot és éghető folyadékot tárolni.
Szikrafogó nélkül diesel targoncát a tároló helyiség területén használni tilos. A targoncák
szikrafogóját félévente ellenőrizni kell.
A rakatok nagyságát az alábbiak szerint kell kialakítani: szélesség: 5m, hosszúság: 10m, magasság:
3m. A rakatok között 2m közlekedési utat kell biztosítani.

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: a raktárvezető.
30./ Nyersáruraktár tűzvédelmi használati előírásai
-

A raktárban csak az oda beosztott személyek tartózkodhatnak.
A raktárban nyílt láng használata és a dohányzás tilos. Dohányozni csak az arra kijelölt helyiségben
szabad. A dohányzó helyiséget égő dohányneművel elhagyni tilos.
- A raktárban éghető folyadékot tárolni tilos.
- A raktárban csak gőz- vagy melegvízfűtés alkalmazható.
- A nyersárut polcokon kell tárolni.
A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: a raktárvezető.
31./ Ruhaipari üzem készáruraktárának tűzvédelmi használati előírásai
-

A raktárban nyílt láng használata és a dohányzás tilos. Dohányozni csak az arra kijelölt helyiségben
szabad. A dohányzó helyiséget égő dohányneművel elhagyni tilos.
- A raktárban csak az oda beosztott személyek tartózkodhatnak.
- Az áru kiszállítását úgy kell szervezni, hogy az árukészlet biztonságosan tárolható legyen.
- A raktárban éghető folyadékot tárolni tilos.
- A raktárban csak gőz- vagy melegvízfűtés alkalmazható.
- Műszak befejeztével az ablakokat be kell zárni.
- A készárut polcokon és raklapokon kell tárolni.
A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: a raktárvezető.
32. Ruhaipari üzem alapanyag-raktárának tűzvédelmi használati előírásai
-

A raktárban nyílt láng használata és a dohányzás tilos. Dohányozni csak az arra kijelölt helyiségben
szabad. A dohányzó helyiséget égő dohányneművel elhagyni tilos.
- A raktárban csak az oda beosztott személyek tartózkodhatnak.
- A raktárban éghető folyadékot tárolni tilos.
- A raktárban csak gőz- vagy melegvízfűtés alkalmazható.
- Az alapanyagot raklapokon kell tárolni.
A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: a raktárvezető.
33./ Mosoda tűzvédelmi használati előírásai
-

A mosoda területén tilos a dohányzás és nyílt láng használata. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen
szabad. A dohányzásra kijelölt helyet égő dohányneművel elhagyni tilos.
- A szárítóhelyiségeket üzemeltetés alatt felügyelet nélkül hagyni tilos.
- Tilos a tokozott szekrényekre ruhát rakni.
- A mosoda egész területén rendszeresen kell takarítani.
- A vasalókat csak az arra rendszeresített tartókba szabad munka közben letenni.
- A mosoda egész területén éghető folyadékot tárolni és felhasználni tilos.
A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: a mosodavezető.
34./ Szilárd tüzelésű kazánok tűzvédelmi használati előírásai
-

A kazánházban tilos a dohányzás és a nyílt láng használata.
A kazánokkal egy légtérben a tüzelő anyag (faáru) elhelyezése nem megengedett.
A szilárd tüzelőanyag üzemelésű tüzelő- és fűtőberendezést csak szilárd tüzelő-, vagy engedélyezett
begyújtó anyaggal szabad begyújtani és üzemeltetni.
A füstcsövet 1,5 méterenként, de legalább egy helyen fémbilinccsel az épületszerkezethez kell
rögzíteni és a kéménybe jól illesztetten (hézagmentesen) kell csatlakoztatni. A füstcső és a rögzítő
bilincs a környezetére gyújtási veszélyt nem jelenthet.
Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető, az égéstermék legmagasabb hőmérsékletén is
megfelelő szilárdságú füstcsövet szabad használni.
Olyan kéményt nem szabad használni, amelynek falaiba éghető anyagú épületszerkezet van beépítve,
amelynek műszaki állapota nem megfelelő, amelynél a jogszabály szerinti vizsgálatot és tisztítást nem
végezték el.

-

A tüzelő-, fűtőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas
személyre szabad bízni.
- A munkahelyen a munka befejezésekor a vaskályhákban a tüzet el kell oltani és a salakot el kell
távolítani. A munkahely elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.
A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: a művezető
35./ A hulladék előkezelő műhely tűzvédelmi használati előírásai
-

A műhelyeket csak a tevékenységgel kapcsolatos tevékenységekre szabad használni.
Dohányozni csak a dohányzásra kijelölt helyiségben szabad.
A szétszerelt anyagok elszállításáról folyamatosan gondoskodni kell.
A műhelyben éghető folyadék tárolása tilos.
Olajos rongy, kóc, stb. csak fedéllel ellátott fémedényben gyűjthető.
A műhelyben csak a zavartalan munkavégzéshez szükséges – közlekedési útvonalakat, villamos
kapcsolókat, berendezéseket, tűzoltó eszközöket nem akadályozó – anyagok tárolhatók.
- A műhelyben helyi javítás esetén elvégzendő alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (lángvágás,
hegesztés) csak az illetékes vezető előzetes írásbeli engedélye alapján szabad végezni.
- A műhelyben az esetlegesen ott keletkezett tűz oltására 4 db kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben
tartani.
- A műhelyben a műszak befejezése után a felügyelő személyzetnek ellenőrzést kell tartani a
következők figyelembe vételével: a közlekedési, menekülési útvonalak, kijáratok szabadon vannak-e,
a tűzoltó felszerelések hozzáférhetőek-e, a villamos berendezések áramtalanítása megtörtént-e.
- A műhely átvizsgálásakor észlelt hiányosságokat azonnal meg kell szüntetni.
A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: a művezető.
36./ A zárszerelő műhely tűzvédelmi használati előírásai
-

A zárszerelő műhelyben tilos a dohányzás. Dohányozni csak a kijelölt helyiségben szabad.
A zárszerelő műhelyt csak rendeltetésnek megfelelő (zárszerelési) feladatára szabad használni.
A helyiségben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges mennyiségű – közlekedési útvonalat nem
akadályozó – anyagok tárolhatók.
- A zárszerelő műhely területén csak a szerszámok, eszközök tárolására rendszeresített szekrényeket
szabad elhelyezni úgy, hogy azok a tűzvédelmi berendezések, felszerelések, készülékek
megközelítését ne akadályozzák. A szerszámok, eszközök tárolására fémből készült szekrényeket kell
használni, azokat rendeltetésüktől eltérő más célra felhasználni nem szabad.
- A zárszerelő műhelyben a műszak befejezése után a felügyelő személyzetnek ellenőrzést kell tartani a
következők figyelembe vételével: a közlekedési, menekülési utak, kijáratok szabadon vannak-e, a
tűzoltó felszerelések, tűzoltó készülékeke hozzáférhetők-e, a villamos berendezések áramtalanítása
megtörtént-e.
- A helyiség átvizsgálásakor észlelt hiányosságokat azonnal meg kell szüntetni.
- A zárszerelő műhelyben kisebb tüzek oltására 3 db 6 kg-os A-B-C porral oltó kézi tűzoltó készüléket
kell készenlétben tartani.
A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: a művezető.
37./ A nádszövő üzem tűzvédelmi használati előírásai (a tevékenység végzése szünetel)
-

Az üzemrész egész területén tilos a dohányzás és a nyílt láng használata. Dohányozni csak az arra
kijelölt helyiségben szabad. A helyiség bejáratánál el kell helyezni: „DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT
HELYISÉG” feliratot.
Csak nem éghető anyagú hamutartót lehet használni. A hamutartót tilos olyan helyen kiüríteni, ahol
tüzet vagy robbanást okoz.
A nádszövő csarnokokban csak az ott folytatott folyamatos munkavégzéshez szükséges alapanyagok
helyezhetők el, a keletkezett készáru folyamatos elszállításáról heti két alkalommal gondoskodni kell.
A keletkező nádhulladékot mind az épületből, mind pedig az üzem épület környékéről folyamatosan a
kijelölt hulladéktárolóba (Fertőszentmiklós) kell szállítani.
A szövőterembe nyíló fém ajtókat – a szállítás idejét kivéve – becsukott állapotban kell tartani.
A szövőteremben 2 m széles közlekedési útvonalat kell biztosítani a helyiség teljes hosszában a
kijárati ajtó irányában. A közlekedési útvonalat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad, azt
állandóan szabadon kell tartani.
A nád szállítása csak kifogástalan műszaki állapotú járművel végezhető.

-

A nádüzem helyiségében éghető folyadék tárolása tilos.
A fűtőtesteken, azok 0,8 m-es körzetben éghető anyag tárolása nem engedélyezett.
A szövőteremben az ott esetlegesen keletkező tűz oltására 4 db 6 kg-os „P” jelű ABC porral töltött 2
db 2 kg-os CO2-vel töltött kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni. A kézi tűzoltó készülékek
megközelítését állandó jelleggel biztosítani kell.
- A tűzcsapszekrény nyitását a felügyelő személyzet tudja végezni. A tűzcsapszekrény megközelítését
állandó jelleggel biztosítani kell.
- A gép működéséhez szükséges anyagokat (kenőolaj, teli és üres huzalorsók, drót) csak a kijelölt
helyen és rendezetten szabad tárolni.
- A villamos berendezések javítását csak szakképzett villanyszerelő végezheti.
- A munka befejeztével kapcsolatos feladatok:
- A napi munka befejezésekor (záráskor) az üzemhez tartozó összes helyiséget az üzemvezető, vagy
általa kijelölt személy köteles ellenőrizni, hogy a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak végrehajtása
megtörtént-e.
- Az ellenőrzés terjedjen ki a takarítási munkálatok elvégzésére, a közlekedési utak szabadon tartására,
az árutárolás követelményeinek betartására, nem maradt-e hátra olyan állapot, helyzet, melyből
tűzeset keletkezett, a helyiséges biztonságos zárására (ablakok, ajtók), a hulladék eltávolítására,
hulladékgyűjtő tartályok kiürítésére, a feszültségmentesítés (áramtalanítás) elvégzésére, a tűzoltó
felszerelések (kézi tűzoltó készülékek, fali tűzcsap) helyeinek szabadon tartására, megközelítésének
lehetőségeire.
- Szabálytalanság észlelése esetén gondoskodni kell annak azonnali megszüntetéséről. Az ellenőrzést
végző csak akkor adhat engedélyt a zárás végrehajtására, ha a zárást megelőző ellenőrzés során
hiányosságot nem tapasztalt, illetve az észlelt hiányosságot megszüntette.
A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: a művezető.
38./ Zrínyi utcai üdülő tűzvédelmi használati előírásai
-

Az épületben, illetőleg helyiségeiben a rendeltetésszerű használatától eltérő tevékenység nem
folytatható.
A kereskedelem által forgalmazott tisztítóeszközök és piperecikkek használatát és tárolását csak a
csomagoláson vagy edényzeten feltüntetett használati utasítás szerint szabad végezni.
A tetőtérben könnyen gyulladó anyagokat (papír, rongy stb.) tárolni tilos. Egyéb anyagokat pedig
csak úgy és olyan mennyiségben szabad elhelyezni, hogy azok szükség esetén könnyen
eltávolíthatók, a tetőszerkezet és a kémény pedig megközelíthető legyen.
A villamos berendezéseket és azok kapcsolóit, a tűzoltó készülékeket és a közlekedési utakat
eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.
Az ágyban való dohányzás szigorúan tilos.
Az égő gyufa és dohánynemű, valamint az elhasznált dohánynemű elhelyezésére nem éghető anyagú
hamutálakat kell biztosítani. A hamutálak tartalmát csak fedővel ellátott fém szemetes edénybe
szabad kiüríteni.
Fűtéskimaradás esetén csak zárt rendszerű, engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú
elektromos hőfejlesztő berendezést szabad használni.
A fűtőberendezésen és vezetékén éghető anyagot elhelyezni tilos.
Kávéfőzés csak a konyhában engedélyezett.
A gáz- vagy villanytűzhely használatának befejezése után azt el kell zárni.
A szabadban tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a
tüzet azonnal el kell oltani.
A tüzelés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz
terjedése megakadályozható, vagy a tűz eloltható.
A világítóberendezést és a világítóeszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a
környezetre tűzveszélyt ne jelentsen.
A villamos berendezés, fogyasztó készülék és az éghető anyag között olyan távolságot kell
megtartani, hogy azok az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsenek.
A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket időszakos vagy végleges használaton kívül
helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.
Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt elsősorban
a tűzoltóságnak késedelem nélkül jelezni. Tűzoltóság hívószáma: 105.
A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetve az emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzeket is
kötelesek késedelem nélkül a tűzoltóságnak jelenteni, és a kár helyszínét a vizsgálat befejezéséig
változatlanul hagyni.

-

Az üdülőt utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell győződnie arról, hogy nincs-e
olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt hiányosságot, szabálytalanságot meg kell
szüntetni.
- Az üdülőt utolsóként elhagyó személynek az épület villamos berendezéseit a villamos hálózatról le
kell választania (feszültségmentesítenie kell).
- A Tűzvédelmi Szabályzatban előírtakat az üdülők minden külön felhívás vagy intézkedés nélkül is
kötelesek végrehajtani.
A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: a gondnok.
VI. fejezet
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározása,
illetve előzetes egyeztetésre jogosultak köre.
A Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft területén:
- tűzvédelmi vezető,
- műszaki osztályvezető,
- FTC kiemelt művezető
- FTC üzemvezető,
- Üzemfenntartás kiemelt művezető,
- Üzemfenntartási művezető.
VII. fejezet
Tűzvédelmi oktatás
A személyi állománynak és a fogvatartottaknak meg kell ismerniük a vonatkozó tűzvédelmi használati
szabályokat, a tűzesetek és a műszaki mentést igénylő káresetek jelzésével, továbbá a tűz oltásával és a műszaki
mentéssel kapcsolatos kötelezettségeiket.
- A személyi állomány tagjai kötelesek a tűzvédelmi oktatásokon és a rendszeres továbbképzéseken
résztvenni, ennek során a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a
foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítani, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerni.
- A személyi állomány tagja, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az
előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztatható.
- Minden fogvatartottat a befogadáskor tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, amelynek ki kell
terjednie a bv. szerv területén betartandó általános tűzvédelmi használati szabályokra, valamint a
dohányzás és a vízmelegítés szabályira.
- Az oktatás tényét írásban kell rögzíteni, amelyet a fogvatartott aláírásával köteles igazolni.
- Az oktatási anyagot a bv. szerv Házirendjébe be kell építeni.
- Minden foglalkoztatottat munkába állásakor, valamint a munkahely, technológia, munkakörülmény,
munkakör, munkafolyamat, vagy az alkalmazott tűzveszélyes anyagok megváltozásakor tűzvédelmi
oktatásban kell részesíteni az alábbiak figyelembe vételével: a bv. szerv személyi állományi tagját, ha
robbanásveszélyes munkakörben alkalmazzák, valamint a fogvatartotti munkavállalókat
negyedévenként, a tűzveszélyes munkakörökben foglalkoztatottakat, továbbá a hegesztéssel, nyílt
láng használatával és a tüzelő, fűtő berendezésekkel foglalkozó dolgozókat félévenként, a nem
tűzveszélyes munkakörökben foglalkoztatottakat évente kell ismétlődő tűzvédelmi oktatásban
részesíteni.
- Az oktatás, illetve továbbképzés kiterjed: a bv. szerv tűzvédelmi szabályzatában, valamint tűzriadó
tervében foglaltakra; a munkahely, munkafolyamatok, tűzveszélyes anyagok, alkalmazott tűz- vagy
robbanásveszélyes technológia veszélyeire; a tűzmegelőzési és használati szabályokra; a tűzjelzés és
riasztás módjaira; a kiürítési, menekülési utakra, vészkijáratokra; a tűz esetén követendő
magatartásra; a tűzoltó berendezések, technológiai, üzemi közművek elzáró berendezéseinek helyére,
kezelésére; a munka megkezdése előtti, a munka alatti, valamint a munka befejezése utáni tűzvédelmi
teendőkre; a tűzvédelmi előírások megszegésének következményeire.
- Az oktatáshoz az oktatást végzőnek oktatási anyagot kell készíteni, amit a bv. szerv vezetőjével jóvá
kell hagyatni. Az oktatási anyagot az oktatási naplóban kell tartani.
- A tűzvédelmi továbbképzés, valamint oktatás tényét írásban rögzíteni kell és az azon való
megjelenést a munkavállaló aláírásával igazolni köteles. Az oktatások rögzítésére szolgáló oktatási
naplót meg kell őrizni és ellenőrzéskor azt be kell mutatni.

VIII. fejezet
Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágak és munkakörök
Jogszabályban meghatározott alábbi foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával
rendelkező személy foglalkoztatható:
1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely
időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget
meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
A meghatározott foglalkozási ágak, illetve munkakörök szerinti tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi
szakvizsgával (a továbbiakban: szakvizsga) rendelkező személy végezhet. Szakvizsgával kell rendelkeznie
annak a vezetőnek (munkáltatónak) is, aki a meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.
Szakvizsgára az a személy bocsátható, aki az oktatási tematika szerint megtartott felkészítő tanfolyamon vagy
továbbképzésen részt vett, és a meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében legalább az Országos
Képzési Jegyzékben szereplő műszaki szakképesítéssel vagy érettségivel rendelkezik.
A szakvizsgával rendelkező személy bizonyítványa érvénytelen, ha
- a tűzvédelmi hatóság megállapította, hogy az oktatás vagy a szakvizsgáztatás az e rendeletben foglalt
előírásokat súlyosan sérti (különösen ilyennek minősül, ha az oktatás részben vagy teljesen elmarad, a
szakvizsga lefolytatása vagy a szakismeretek számonkérése nélkül történik meg a bizonyítvány
kiállítása),
- a tűzvédelmi hatóság megállapította, hogy a szakvizsgával rendelkező személy foglalkozása körében
tűzvédelmi szabály megszegésével tüzet okoz, vagy munkája közvetlen tűzveszélyt jelent
környezetére.
IX. fejezet
1./ A tűzjelzéssel kapcsolatos feladatok.
- A bekövetkezett tűzeset esetén a jelen szabályzat mellékletét képező „Tűzriadó Terv” szerint kell
eljárni.
- Amennyiben a tűzjelző központba (ügyelet) érkezik, a tűzet jelző riasztás, azt azonnal, mindennemű
mérlegelés nélkül továbbítani kell a tűzoltóság felé; a jelzés tartalmának ellenőrzése, kiegészítése
csak ezt követően történhet.
- A tűzjelzés más hívásokkal szemben elsőbbséget élvez.
- A tűzjelzésnek, a kárjelzésnek tartalmaznia kell a tűzeset, káreset pontos helyét (címét), emberélet
veszélyben van-e, mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyben, a jelző nevét, a jelzésre használt
távbeszélő számát.
- Aki a tűzesetet vagy tűzveszélyt észlel, és ezt a hatóságnak nem jelenti, tűzjelzésre távbeszélőjét nem
bocsátja rendelkezésre, szándékosan megtévesztő tűzjelzést ad, hatvanezer forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható.
- A tűzjelzés, a kárjelzés során a jelzést felvevő szerv a jelző személytől további kiegészítő információt
kérhet, amelyre az elvárhatóság szerinti választ meg kell adni.
- Az eloltott tüzet is kötelező haladéktalanul bejelenteni a Soproni Hivatásos Tűzoltósághoz, és a tűzvagy káreset helyszínét a tűzvizsgálat lefolytatásáig változatlanul kell hagyni.
2./ A tűzoltással kapcsolatos feladatok
-

Meg kell szervezni a felderítést, gondoskodni kell az ezt végzők megfelelő védőeszköz ellátásáról, pl.
kézilámpa, légzőkészülék, stb
Biztosítani kell a helyiségbe történő bejutást.
Életveszély esetén a veszélyeztetett személyek mentésének és biztonságba helyezésének
megszervezése.
Ezzel egyidejűleg a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel meg kell kezdeni a tűz oltását
Meg kell kezdeni az érintett terület kiürítését, a veszélyeztetett anyagokat abból a helyiségből el kell
távolítani vagy biztonságos távolságra kell áthelyezni és őrzéséről gondoskodni kell.
A gázpalackot, éghető folyadékot (festék, hígító stb.), azok tárolóedényét a leggyorsabban
biztonságos helyre - tűztől védett területre – kell szállítani.

-

-

Elektromos tűz esetén első teendőként az áramtalanítást kell végrehajtani, a tűzivíz ellátó rendszerről
az oltóvíz-vételre csak a káreset helyszínének áramtalanítása elvégzése után kerülhet sor
Gáztűznél a gáz főelzáró csapját az erre rendszeresített kulccsal le kell zárni, elektromos tüzet vízzel
oltani tilos.
Az NSZT egységparancsnoka a hivatásos tűzoltóság helyszínre érkezéséig a tűz oltását irányítja, aki
minden intézkedését megelőzően a biztonsági tiszt egyetértését kikéri. A biztonsági tiszt egyetértése,
döntése hiányában a tűzoltás vezetője intézkedést nem foganatosíthat.
A hivatásos tűzoltóság megérkezése után a biztonsági tiszt intézkedik azok helyszínre kísérésére, a
szükséges tájékoztatás megadására, ennek érdekében a hivatásos tűzoltóság egységeivel
együttműködik, akiknek egységparancsnoka a tűzoltás vezetésének átvételét követően is csak a
biztonsági tiszt egyetértésével jár el az intézet és a hivatásos tűzoltóság együttműködési
megállapodásának megfelelően
A tűz oltásának felelős vezetője a tűzoltásvezető, aki a tűzoltóság vagy a hivatásos katasztrófavédelmi
szerv jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő tagja lehet.
magánszemélyeket a tűz oltásában és a mentési munkálatokban az életkoruk, egészségi és fizikai
állapotuk alapján elvárható közreműködésre kötelezhet;
a jogi személyeket, valamint a magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezeteit a tűz oltásában és a mentési munkálatokban való közreműködésre kötelezhet;
elrendelheti, hogy a tűzoltásban résztvevők és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek
tulajdonában, használatában, kezelésében álló területre, létesítménybe, épületbe, helyiségbe bontással
is behatolhassanak.
A tűzoltásvezető a tűz által veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges területen minden
tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen vagy a veszélyeztetett személyek,
valamint az anyagi javak eltávolítását, a terület kiürítését.
A tűzoltásban való közreműködés, az abban való segítségnyújtás mindenkinek állampolgári
kötelessége.
Aki nem tesz eleget a hatóság azon felhívásának, hogy a tűz oltásában személyesen közreműködjék,
illetőleg hogy járművét vagy a tűz oltására alkalmas eszközét a tűz oltásához bocsássa rendelkezésre,
tűz esetén a tűzoltás vezetőjének intézkedését nem hajtja végre, vagy a tűzoltás eredményessége
érdekében szükséges felvilágosítást nem adja meg, hatvanezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
a Bv.szervek egységeinek a tűzoltásvezető csak a jelenlevő parancsnokaik, illetve vezetőik útján
adhat utasítást a tűzoltásban való közreműködésre.

3./A műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok
A műszaki mentések jelzésére, a jelzés feltételeinek biztosítására, a műszaki mentésben való részvételre,
irányítására a tűzesetekre foglaltakat értelemszerűen kell alkalmazni.
Ha az szükséges, a tűz- és egyéb káreset keletkezésének körülményeiről a tűzvédelmi hatóságtól hatósági
bizonyítványt kell kérni. Ez a tűz idejére és keletkezési okára vonatkozó megállapításokat tartalmazza, valamint
azt is, hogy a személyi felelősség megállapítására kezdeményezett-e eljárást. A tűzeset vizsgálatának befejezését
követően a fegyelmi jogkör gyakorlója a megelőző tűzvédelem érdekében - függetlenül a hatósági
intézkedésektől - a szabálysértést, mulasztást elkövető személyek felelősségre vonását, a hasonló esetek
megelőzése érdekében pedig intézkedést tenni köteles.
IX. fejezet
Záró rendelkezések
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