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A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXX|. számú

Törvény 19, § (1.) bekezdése, a Belügyminiszter 30/1996. (Xl1,6.) számú BM rendeletének 1.

§ (1) bekezdése, valamintaz54/2014. (Xl1,5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi

Szabályzat alapján kiadom a

SCHWE|TZER ALBERT REFORUÁTUS

SZERETETOTTHON

1146 Budapest, Hermina út 51. sz, alatti létesítményére vonatkozó

t űzv ÉotLM l szA BÁ lvznrÁr.

A hivatkozott törvényben, rendeletekben, szabályzatokban, nemzeti szabványokban,

valamint jelen szabályzatban foglaltak maradéktalan végrehajtása és megtartása, a lntézet

alkal mazásá ban álló valamen nyi mu n kavállalójá ra nézve kötelező,

A TŰzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartatásáért a szabályzatban nevesített vezető

felelősek.

L. A Szabályzat hatálya:

1.1. Területi hatály:

Jelen Tűzvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed a lntézet fenti címen lévő létesítményére,

berendezésekre, eszközökre, anyagokra, vala m int mi nden m u n katerü letre.

L.2. Személyi hatály:

A Tűzvédelmi Szabályzat személyi hatálya kiterjed a lntézet állományába tartozó, átirányított

vagy kölcsönzött munkavállalókra, a tanulókra, az alkalmi munkát végzőkre, alvállalkozókra

és minden foglalkoztatási jogviszonyban álló személyre, valamint az L.1,. pontban

meghatározott terü leten ta rtózkodókra.



1.3. ldőbelihatály:

A Tűzvédelmi Szabályzat időbeli hatálya a kiadás napjától visszavonásig terjed.

t.4. Tárgyi hatály:

Jelen szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az L.L. pontban ismertetett területen végzett minden

olyan tevékenységre és tárolásra, melyekbő! a körülmények kedvezőtlen összejátszása során

tűz keletkezésére lehet számítani.

2. A tűzvédelmi szervezet felépítése:

o lntézet vezető

u \ o lntézetvezetőhelyettes

o Munkavállalók

2.1. Az !ntézet vezető tűzvédelmifeladatai:

Az lntézet vezető felügyeli a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak alapján a

!étesítmény tűzvédelmét.

Biztosítja a tűzvédelem személyi, anyagi feltételeit.

A létesítmény tűzvédelmére vonatkozóan - a hatályos tűzvédelmijogszabályokban,

,^ szabványokban foglaltak alapján - kiadja a Tűzvédelmi Szabályzatot.

/ \ A Tűzvédetmi szabályzat előírásait az eIőírtak alapján ismerteti a munkavállalókkal.

Amennyiben az épületben, az épület kialakításában, a helyiségek rendeltetésében,

változás történt, új elektromos, új technológia berendezések, beépített tűzielző-,

oltóberendezés került kialakításra, új tűzoltó készülékeket helyeztek használatba,

gondoskod n i kell a Tűzvéd el m i Sza bályzat aktuaIizálásáról.

A m u n kavá lla lókat, a lvá lla lkozókat rendszeresen ellenőrizteti.

A tudomására jutott h iányosságokat megszü nteti.

Gondoskodik a szükséges fe!ülvizsgálatok (tűzvédelmi szabványossági,

érintésvédel m i, stb. ) megfelelő szakcéggel va ló elvégeztetéséről.
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Írásban megbízza az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végzőket. Az írásbeli

engedélyben fel kel! tüntetni a munkavégzés körülményeit, meg kell nevezni a

helyszínen talá!ható tűzoltó eszközöket.

Gondoskodik róla, hogy a jogszabályban meghatározott tűzveszélyes munkákat csak

érvényes tűzvédelm i szakvizsgával rendel kező mu n kavá llaló végezh esse.

TŰz esetén a tűz helyszínét lezáratja, és a tűzvizsgálók kiérkezéséig váttozatlanul

hagyja.

A tűzvédelmi hatósági el]enőrzéseken részt vesz, vagy az általa megbízott

személ|yel képvisetteti magát.

^ 
A tűzvédelml hatóság által feltárt hiányosságok, szabályta|anságok

' , megszüntetésérő! haladéktalanu!gondoskodik.

Az létesítmény területén, a tűzvédelem helyzetére kiható változást, azt megelőzően

15 nappal a tűzvédelmi hatóságnak jelenteni kell.

Gondoskodik a szükséges nyilvántartások - tűzoltó készülékek, tűzvédelmi oktatási

naPlÓ - megbízott tűzvédelmi vezető áltanl vezetéséről. Ezeket a nyilvántartásokat

a tűzvÉotlM l l RATTARTóBAN kell tárolni.

Gondoskodik arról, hogy az új felvételes munkavál|aló munkába állításakor, majd

azt kÖvetően ismétlődően (évenként) a munkakörének megfelelő tűzvédelmi

oktatásban részesüljön. Szükség esetén egyéb oktatásokat kell szerveznie

(munkakÖrváltozás esetén, ill. ha tűz ketetkezett, és a tanulságokat meg szeretnék

vitatni).

Akadályoztatása esetén a tűzvédelmet érintő tevékenységét a feletősség

érintetIenül hagyása mellett átruházhatja az álta!a megbízott személyre.

2.2, Az l ntézetvezető helyettes tűzvédel mi feladatai :

- Tevékenységét az lntézetvezető megbízása alapján végzi.

- Gondoskodik a tűzvédelmi e]őírások érvényre juttatásáról, a jogszabátyok, be]ső

rendelkezések betartásának ellenőrzéséről.

- Gondoskodik a tűzvédelmi berendezések, eszközök fe|ülvizsgálatára, beszerzésére

vonatkozó pályázatok előkészítéséről, valamint a tűzvéde!mi berendezések, eszközök
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beszerzéséről, pótlá5áról, felü lvizsgálatáról,

- Közreműködik a létesítményre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzat elkészítésében,

felelősségre vonást kezdeményez a tűzvédelm i sza bálysértést elkövetőkkel szemben.

- A TŰzvédelmi Szabályzat szerint megtartatja a tűzvédelmi oktatást. Ennek keretén belül

feladata, hogy a munkavál|alók megismerjék a hatályos tűzvédetmi jogszabályokat, a

munkavégzésre, haszná!atra vonatkozó szabályokat, a tűzjelzés módját és a
tűzvéde]mi eszközök használatát.

- A munkaidő befejezésekor a Tűzvédelmi Szabályzat előírásai alapján gondoskodik a

használati szabá|yok megtartásának ellenő rzéséről, az esetleges szabálytalanságok

megszüntetéséről.

- Véleményezi a Szeretetotthon területén az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység eseti

engedélyezését, szükség szerint felügyeleti szolgálat biztosítását rendeli el.

- Negyedévente szemrevételezéssel ellenőrzi a Szeretetotthon tu!ajdonában lévő

tűzvédelmi berendezések, felszerelések és eszközök készenléti áIlapotát,

fenntartásuk, karbantartásuk és felülvizsgálatuk elvégzését. A negyedéves szemlékrőt

feljegyzést készít és a többi tűzvédelmi dokumentációval együtt a tűzvédelmi

irattartóban tárolja.

- A tűzvédelmet is érintő változásokról - pl. áta|akítás, új technológia bevezetése,

funkcióváltás, stb. - tájékoztatja az lntézetvezetőt.

- Kezdeményezi a követelményeknek megfele|ő tűzvédelmi eszközök beszerzését, a

meglévők rendszeres ellenőrzését, ka rbanta rtását, esetleges cseréjét.

TŰz esetén a tűz helyszínét lezáratja és a tűzvizsgáIó kiérkezéséig változatlanut hagyja.

- Amennyiben az épület helyiségeinek rendeltetésében, az épületszerkezetekben, a

tűzvédelmi berendezések, eszközök esetében változások történtek, módosíttatja a

Tűzvédelm i Szabá lyzatot, az arra i lletékes szakemberrel.

1.5. A munkavállalóktűzvédelmi feladatai:

lsmerniük kell a jelen Szabályzat e!őírásai alapján

tűzmegelőzés érdekében és tűz esetén egyaránt:

- A kijáratok és a menekü!ési utak, valamint a

közművek nyitó és záró szerelvényeihez, a

a rájuk háruló feladatokat

tűzvédelmi felszereléshez, a

tűzvédelmi főkapcsolóhoz, a
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lűzjelző kézi jeladókhoz vezető utak megismerése és munkaterületükön

azok szabadon tartása.

- A tűzvédelemme! összefüggő tiltó rendelkezések és a szabványos

jelzőtáblák tiltásának maradéktalan betartása.

- A tűz jelzésére szolgá!ó hívószámok (105, 112), valamint a tűzjelzés

módjának ismerete.

- TŰz esetén a tűz oltásának megkezdése a rendelkezésre álló eszközökkel, a

testi épségük veszélyeztetése nélkü1.

- A tűz esetén követendő magatartási normák megismerése.

  A tűzeset helyszínének vá]tozat|an állapotban történő megőrzése, ill. a tűzvizsgálat
,z\

lefo|ytatásá na k elősegítése.

KÖtelesek a tűzvédelmi oktatásokon részt venni, és annak megtörténtét a tűzvédelmi

oktatási naplóban aláírásukkal igazolni. A munkavállatók kötelesek megismerni és

betartani a munkavégzésre vonatkozó tűvédelmi előírásokat, szabályokat, a

Tűzvédelmi szabályzat munkahe|yre vonatkozó előírásait.

A munkavállalóknak (alkalmazottaknak) ismerniük kell a létesítményben

rendszeresített tűzoltó készü lékek kezelését és m űködtetésének módját.

TŰzvédelmi hiányosság észlelése esetén az vezetőt kötelesek azonnal értesíteni.

A A napimunka befejezésekor:
/\

- kötelesek ellenőrzi, hogy nem maradt-e hátra otyan körülmény, amely

tűzeset keletkezéséhez vezethet.

- lntézkednek a gépek, berendezések szabá|yszerű leál!ításáról, takarítás

elvégzéséről, berendezések tisztántartásró!, i!letve az áramtalanítás

végrehajtásáról.
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2, Általános tűzvédelmi szabátyok

2,t. Tűzvédelmihasználatiszabályok:

Az építményt, építményrészt, a szabadteret csak a rendeltetésére vonatkozó

tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni. Tilos a he|yiségekben

az eredeti rendeltetésétől eltérő tevékenységeket végezni.

A TŰzvédelmi Műszaki Megfele|őségi Kézikönyvet az üzemeltetőnek az adott

létesítmény, épület területén kell tartania.

A he|yiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos

tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható

TŰztávolságon belü! tárolásl tevékenység nem végezhető, kivéve, ha a tárolt anyag

mennyisége, minősége, elhelyezése nem növeli a tűz átterjedésének veszélyét. Ezen

terü letet a h u ! ladékoktó|, száraz a ljnövényzettől mentesen kell tartan l.

A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, forgalmazást, valamint

az egyéb tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren,

helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.

A helYiségekbŐ|, a gépről, a berendezésről, az eszközrő!, készülékről a tevékenység

során keletkezett éghető anyagot, huIladékot folyamatosan, de legalább

műszakonként, illetőleg a tevékenység befejezése után el kelI távolítani. A
munkavégzés helyszínén keletkező éghető anyagga! átltatott, szennyes rongyokat

rendszeresen, de legkésőbb a helyszínt utolsónak elhagyónak el kell távolítani az arra

a célra kijelölt helyre.

A szétfolyt, illetőleg kiszivárgott tűzveszélyes anya8ot haladéktalanu! fe! kell itatni, a

helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell

tárolni.

A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a

tűzvédelm! használatl szabályok betartását, és a szabálytaIanságokat meg kell

szüntetni.
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Éghető folyadékot, vd8y ilyennel szennyezett vizet közműcsatornába beönteni nem

szabad. Továbbá nem szabad éghető anyaggal szennyezett hulladékot közterületen

eIhelyezett h ulladéktáro|óba elhelyezni.

Közművek, villamosvezetékek, kábelek stb. kapcsolószekrényeibe illetve azoktól 60

cm-es távolságnál közelebb éghető anyag nem helyezhető el.

A tűzvédelmi helyzetre kiható minden változást a bevezetés megkezdése előtt 15

nappal az illetékes hivatásos tűzoltóságnál be kell jelenteni. A bejelentést az

vezetőnek, vagy az általa megbízott személynek kell megtennie.

A munkahelyeken a munkaválla!óknak tevékenység közben és annak befejezése után

ellenőrizni ke|l a tűzvédelmi használati szabályok betartását, és a szabálytalanságokat

meg kell szüntetni. Az ellenőrzést, a helyiséget elhagyó utolsó személy végzi el. Az

észlelt szabálytalanságot meg kell szüntetn|, a rendellenességet jelenteni kell az

vezetőnek.

Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolójának, a

közmű nyitÓ- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó

szivattyúnak, valamint a hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak,

továbbá a tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok, tűzoltó készülékek, tűzoltótechnikai

termékek, felszerelések, berendezések hozzáférhetőségét, akadálytalan

megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg

sem szabad.

A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól

látható helyen a a helyiségre jellemző figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó

biztonsági jelet kell elhelyezni.
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Z,Z, Dohányzás, nyílt lánt, gyúitóforrás használata;

A létesítmény területén nincs kijelölt dohányzó hely.

2.3, Raktározás,tárolás:

Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos

tevékenységhez szükséges fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelten

tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék

mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapulvett anyagmennyiséget.

Raktárban történő tárolás során ügyelni ke|l a raktározási szabályok betartására

(polcok teherbírására, rakat egységek képzése, anyagok e!különítése, stb.).

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

A tárolás során az éghető anyagokkal a födémet, tetőszerkezetet, lámpatestet,

dugaszolóaljzatot egy méternél jobban megköze|íteni nem szabad.

A tároló potcok maximális teherbírását a polcon fel kelltüntetni.

A helyiségben tárolt anyag tárolási magassága nem haladhatja meg a füstkötény alsó

síkjának vonalát, kivéve, ha már létesítéskor ettő| eltérő tárotás engedélyezése

történt vagy számítással igazo|ható az eltérő tárolás,

Tárolás során törekedni kell a rend és jó áttekinthetőség kialakítására, a közlekedésiA
utakat biztosítottan kell elhelyezni./\

3.4. Alkalomszerűtűzveszélyestevékenység

3.4.1. Általános etőírások

A lntézet alkalmazásában van tűzveszélyes munkát végző munkaválIaló (hegesztő).

Alkalomszerű tűzveszé|yes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol az tüzet,

vagy robbanást okozhat.
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Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenysé8nek minősül a hegesztés, forrasztás,

szabadban való tüze]és.

TŰzvédelmi szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes

tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi

szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

A munkát közvet]enül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek

tűzvédelmi szakvizsgabizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység

végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható

ki, valamint a tűzveszélyes tevékenység nem kezdhető meg.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak a létesítmény-, terütet vezetője vagy

megbízottja e!őzetes írásbeli engedé|ye alapján lehet végezni.

A szabályok, előírások, utasítások betartásáért, a munkát végző személy, illetve a

munkát végeztető munkáltató a felelős.

3.4.2. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezése, fettételei és dokumentálása

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak az vezető, vagy távollétében a
megbízottja előzetes írásbell engedélye alapján szabad végezni.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az előzetesen írásban, a helyszín

adottsága|nak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végeznl. A

feltételek megáIlapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző

személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy fetadata, ha nincs ityen

személy, a munkát végző kötelezettsége.

A tűzveszélyes tevékenység végzésére kiadott engedély engedélyadója felelős, hogy

az engedélyben olyan előírások szerepeljenek, melyek biztosítják, hogy a

munkavégzés helyén a tűz megelőzhető legyen.

Az engedélyt minimum két példányban kell kiállítani. Egyik példányt a
munkavégzőnek kellátadni, a másik az engedélyezőnél marad.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk

kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédetmi
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szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a

vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

3.4.3. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzése, befejezése

TŰzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a kezdéstőt a

befejezésig az engedélyező felügyeletet köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező az ott keletkezhető tüzek oltására

alkalmas tűzoItó felszerelést - egy vödör vizet és legalább egy db 6 kg-os porral oltó

készüléket - köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak

kÖrnyezetét tűzvéde!mi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt

megszÜntetni, ami tüzet okozhat. Kötelessége továbbá a munka befejezését az

engedélyezőnek bejelenteni.

Az előírások betartását, a helyszínt a munka befejezése után mindkét félnek

e!lenőrizni kell.

Szabadban tüzet gyújtani, tüzelő berendezést használni csak úgy szabad, hogy az a

környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

A szabadban a tüzet, és az üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem

^ 
szabad, veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnat et kell ottani.

/\

3.5. Közlekedésiutak:

A menekülési Útvonalak átbocsátóképessége nem szűkíthető le a menekülést

biztosító szélesség alá.

Menekülési Útvonal leszűkítése a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség

méretéig - továbbá ott éghető anya8 tárolása, burko|at elhelyezése a tűzvédelmi

hatóság engedélyével történhet.
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A közlekedési utakat, kijáratokat állandóan szabadon és tisztán kell tartani, azokat

még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni, leszűkíteni raktározás, tárolás céljára

igénybe venni.

A személyek tartózkodására, közlekedésére szolgá!ó és üzemelés alatt á|ló helyiségek

kiürítésre szolgáló ajtóit lezárni, üzemszerűen zárva tartani akkor lehet, ha az ajtó

vészeseti nyithatóságát biztosítják. Abban az esetben, ha a rendettetés, a

tevékenység jellege a belső nyithatóságot kizárja, az ajtó külső nyithatóságát a

tűzvédelmi hatóság által meghatározott módon biztosítani kell.

A !étesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, terüteteit, vatamint

oltóanyagszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan átlapotban

kell tartani, amely az időjárási viszonyoktól függetlenül alkalmas a tűzoltó

gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

A menekülésl útvonalakat minden esetben világító (utánvi|ágító vagy elektromos)

biztonsági jelekkel keIl megjelölni, melyeknek legalább a vonatkozó szabványban

meghatározott ideig alkalmasnak kell lenniük a céljuknak megfelelő fény

kibocsátására.

Az épületek menekülési útvonalain fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és

mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el, nem

tárolhatóak. Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonságijelek,

valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem

tárolásra szolgálÓ, valamint a he|yiség rendeltetéséve] összefüggő tárgyak, ametyek

az elhelyezésse! érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb Llo/o-át

fedik !e.

A menekü!ésre számításba vett közlekedőkben, nem füstmentes lépcsőházakban és a

pinceszinti helyiségekben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és

füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják.

n
/\
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3,6. Villamos berendezések:

A létesítmény villamos berendezéseit nemzeti szabványok szerint kell létesíteni,

használni és felülvizsgálni. Csak olyan villamos berendezés haszná|ható, amely

rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.

A létesítmény tűzvédelmi főkapcsolóval történő áramtalanításáróI gondoskodni ke]!.

A kapcso!Ót, annak funkciójára utaló felirattal kell el]átni.

A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani,

vagy olyan hőszigete!ést kel! alkalmazni, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne

jelentsen.

^ 
A vi!ágító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy a

/ \ környezetére tűzveszélyt nejelenthessen.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá

ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kelljelölni.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki

kel| kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell

választani.

A lámPatestekről, fog|alatokról és egyéb elektromos berendezésekről a keletkezett

port és szennyeződést rendszeresen el ke!ltávolítani.

^ 
A villamos berendezést csak a rendeltetésének és méretezésének megfelelően

r \ szabad használni, amely a nemzeti szabványok előírásainak megfetelnek és

hibátlanok.

A hálózatot a megengedettnél nagyobb terhelés alá vonni nem szabad.

A villamos hálózatot állandó ellenőrzés alatt kel| tartani, megrongálódott, hibás

vezetéket feszültség alatt tartani nem szabad.

A hibás, rossz vil]amos berendezést, készüléket üzemben tartani szigorúan titos!

Világító berendezésen, lámpatesten éghető díszítő anyagot elhelyeznitilos!

Használaton kívüli villamos berendezést, kapcsolódobozt feszültség mentesíteni ke!l,

vagy ha továbbifenntartására már nincs szükség azt le kel! szerelni.
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Villamos berendezéseknél csak a nemzeti szabvány előírásainak megfelelő

biztosítékot, kismegszakítót szabad haszná!ni. A biztosítékot tilos,,talpalni".

A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha

jogszabály másként nem rendelkezik,

a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszétyes

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

A hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló álta! meghatározott határnapig

r \ megszüntetteti, melynek tényét hltelt érdemlő módon igazolja.

A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a

létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történi k.

A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az

üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.

3.7. Tűzoltókészülékek,felszerelések:

Az Újonnan létesült építményekben, építményrészekben, a megváltozott

A rendeltetésű helyiségekben, helyiségcsoportokban, építményekben, valamint
' \ szabadtereken csak az érvényben lévő hatályos szabványok és jogszabályok szerint

gyártott tűzoltó készülék tartható készenlétben

Jogszabály, illetőleg a tűzvédelmi hatóság az előzőekben meghatározottakon túl

további tűzoltó készülékek, illetőleg eszközök, felszerelések és anyagok e!helyezését

is előírhatja.

A tűzoltó készülékek ellenőrzését és karbantartását csak BM oKF regisztrációs

szá m mal rend el kező szervezet jogosu lt végezn i.

A létesítményben kézi ABC tűzosztályú porra1-oltó tűzoltó készülékek lettek

elhe|yezve.
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A készülékeket, felszereléseket a hatályos jogszabályban, szabványokban foglalt

utánvilágító, vagy világító biztonsági jellel ke!l megjelölni.

A biztonságijelet mindenesetben a tűzoltó készülék tölé, L,8-2,5 méter magasságban

kell kihelyezni, hogy a biztonsági jel akkor is látható |egyen, ha az átmenetiteg

takarásban van.

A tűzoltÓ-technikai eszközt, készüléket, felszerelést jól láthatóan (lehetőleg a falra

szerelt tartójában), könnyen hozzáférhetően a veszélyeztetett hely közelében kell

e|helyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban tartani. Helyéről

eltávolítani, a rendeltetésétől eltérő célra haszná!ni csak külön jogszabályban

meghatározottak szerint szabad.

Tűzoltó készü lé k e l l e nőrzése :

A kézi tűzoltó készülékeket időszakosan (MSZ EN3 szabvány szerintit évente) kelt

ellenőriznie szakembernek, negyedévente pedig szemrevéte|ezésset az vezetőnek.

Meg ke|l tek|ntenie, hogy a készülék a helyén van-e, a nyomásérték mutatója a zöld

mezőben van-e, nincs-e rajta külsérelmi nyom (festék lepattogzása, horpadás,

hiányzó tömlŐ, hószórócső, biztosítószeg, plomba hiánya). Amennyiben bármi

problémát észlel, értesítse a tűzoltó készüléket karbantartó szakcéget. Ha a tűzoltó

készü|ék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését és/vagy javítását nem hajtották

végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek.

Az MSZ EN3 szabvány alá tartozó tűzoltó készülékeket évente felül kell vizsgáltatni az

arra jogosult szakcéggel vagy személlyel. A palackot 5, i]letve 10 évente

szakműhelyben átfogóan kell vizsgá!ni. Erre a felülvizsgálók jogosultak.

A meghibásodott vagy üzemképtelenné vált tűzoltó készüléket haladéktalanul le kell

cserélni, és helyére üzemképest kell helyezni.
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3.8, Tűzjelzés;

Aki tÜzet (az eloltottat is), va8y annak közvetlen veszétyét észleli, illetve arról

tudomást szerez, köteles aztaz illetékes hivatásos tűzoltóságnak, illetve az vezetőnek

késedelem nélkül jelezni.

Az e!Őbb említetteken kívül, a létesítményben tartózkodóknak, illetve a szomszédos

épületeknek is jelezni kell a tüzet.

A létesítmény fővonalú távbeszélő készüléke mellett az általános segélyhívó számot

(112)jól láthatóan fel kel! tüntetni.

A tűzjelzéshez, segítségkéréshez, visszajelzéshez a vál!alatok, a társadalmi

A szervezetek, valamint az állampolgárok kötelesek a használatukban álló híradási és
r\' l kÖzlekedési eszközzel ellenszolgáltatás nélkül segítséget adni. A tűz jelzésére

rendszeresített berendezést, készüléket állandóan üzemképes állapotban kelltartani.

A tűz jelzését nyugodt hangon kell megtenni. A telefont csak azután szabad letenni,

miután a tűzoltóság ügye!etese nyugtázta a tűzjelzés vételét.

A tűzjelzésnek tartalmaznia ke|l:

A tűzeset, káreset pontos helyét. Meg kell adni a pontos címet, épület szintet.

Mi ég, milYen káreset történt, mi van veszélyeztetve, emberélet van-e

,+ veszélyben.

A je|ző nevét, a tűz jelzésére használt készülék számát.

Az ép ü let leggyorsa bb megközelítésének módját.

Megkezdték-e az oltást, mentést, és ha igen, akkor milyen módon.

A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetőleg az emberi beavatkozás nélkül

megszűnt tÜzet is be kell jelenteni, és a kár színhelyét a tűzvizsgálat vezetőjének

intézkedéséig változatlan uI hagyni.

A tűzesetet a tűzoltóság felé a 112-es tetefonszámon kell bejelenteni.
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3,9, Tűzoltás;

A tűz oltásában, az emberi élet, és az anyagi javak mentésében mindenki köteles a

lehetőségeihez képest - és külön felhívás nélkül - részt venni.

A tűzoltásvezető utasításait mindenki köteles végrehajtani.

A tűz oltását a rendelkezésre á!ló felszere!ésekkel, eszközökket meg kell kísérelni.

A villamos berendezésekben, azok közelében keletkezett tűz esetén az oltás

megkezdése előtt áramta!anítani kell.

Tűz esetén a követendő magatartás:

,<1, TŰz észlelése esetén - a testi épség veszélyeztetése nélkül - kezdjék meg a tűz

/ \ oltását.

A hivatásos tűzoltóság helyszínre érkezése után a tűzoltást az egység

parancsnoka irányítja.

Az oltás megkezdésével egyidejűleg az áramtalanítást végre kel| hajtani. Tilos

áramtalanítani a sötét napszakokban, mert akkor a menekülés problémássá

vá!ik.

Blztosítani kell, hogy a kivonuló tűzoltó egység a tűzeset helyszínéhez jusson,

ennek érdekében lehetőség szerint Líő a kiérkező egységeket a sorompó e!őtt

fogadja.

3.10. Tüzelő_ fűtőberendezések;

Az építményekben, helyiségekben csak o|yan fűtési rendszer létesíthető, il|etve

használhatÓ, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet, vagy

robbanást.

Csak engedélyezett típusÚ, kifogásta!an műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést

szabad használni.

A tüzelŐ- és fűtőberendezés felügye|etét csak a berendezés működését ismerő és

arra alkalmas személyre szabad bízni, akit a tűzvédelmi szabályokra előzetesen

kioktattak.
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A tüzelő- és fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében lévő

éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell

alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb

hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra syújtási

veszélyt.

Az égéstermék elvezetéséve! rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés csak a

teljesítményének megfelelő, illetőleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható.

lndokolt esetben a helyiségekben kiegészítő fűtésként zárt rendszerű fűtőtest

(villany- vagy olajradiátor) kizáró!ag a vezető engedélyéveI alkalmazható.

Az elektromos hőfejlesztő berendezések (rezsó, kávéfőző, grillsütő, stb.) csak az

előírásoknak megfelelően, nem gyúlékony alapra helyezve működtethetők, a

környezetben lévő éghető anyagoktól olyan távolságra, hogy gyulladási veszélyt

azokra ne jelentsen.

Az elektromos hőfejIesztő berendezéseket fe|ügyelet nélkül működtetnitilos.

Haszná!at után az elektromos berendezések csatlakozódugóit a dugaszolóaljzatbó| e!

kelItávolítani.

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékkal vagy

fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba

tartozó gázzal üzemeltetett tüzelő- vagy fűtőberendezés, készülék működtetése alatt,

meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.

3.1l.Tűzgátló ajtók:

- Az emeleteken található a szintet kettéosztó tűzgátló ajtó - amely a tűzjelző

mágneséve! van kitámasztva - ezen ajtók záródási próbáját legalább féléveként ki kell

próbá|ni az 54/20t4 (Xll. 5.) BM rendelet előírásai alapján.
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3.12. Automatikus tűzjelző rendszer:

- Az automatikus tűzjelző rendszer karbantartását arra jogosultsággal rendelkező

szakcéggel kötött szerződés alapján végzik, dokumentálják.

- A napi ellenőrzéseket a portán ügyeletet adó végzi - a tűzjelzőt telepítő cég

képvise!ője á ltal megtartott oktatásban ka pott ismeretek beta rtásával

Az állandó felügyeletet ellátó kioktatott személyzet kötelessége:

-ha a rendszer nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibát az üzeme|tetésl

naplóba bejegyezték-e és, ha a hiba szakképzett beavatkozást igényel (nem a há|ózat

időleges kimaradásáról van szó), értesítették-e a karbantartót

- az előző nap bejegyzett hibára történt-e megfelelő intézkedés,

- a tűzjelző központ valamennyi állapotjelzőjének működését, és amennyiben az

állandó felügyelet távfe!ügyeleten keresztül valósu| meg, elégséges meggyőződni, a

központtal való kapcsolatról és rendszerá!lapotró!. (a belső hangje|ző, a központ

fényjelző és i nformáció-kijelzői megfelelően m űködik-e. )

Az ellenőrzés a gyártó általjavasolt módon történik!.

A műszaki feltételek ellenőrzésével megbízott személy havonta el]enőrzi a fent

említetteket valamint - hogy az üzemeltetési naplót folyamatosan vezetik_e,

felügyeletet el!átók részt vettek-e megfe|elő oktatáson, nyomtatók működéséhez

szükséges eszközök, anyagok (papír festék, festékszaIag) rendelkezésre á!lnak-e

- három havonta:a fentieket és hogy történtek-e az épület használatában,

technológiájában, kialakításában olyan változások, amelyek befolyásolják a tűzjelző

berendezés működését, kü]önösen az automatikus érzékelők érzékelési képességét, a

kézi jelzésadók hozzáférhetőségét, a hangjelzők haIlhatóságát, és hogy a jelzések

beazonosítására vonatkozó kimutatások, rajzok rendelkezésre állnak-e, a grafikus

megjelenítő eszköz üzemképes-e.

- Rendkívü!i feIülvizsgálatot kell végrehajtani tűzeset után, téves rlasztás esetén, a

rendszer meghibásodása esetén, a rendszer változtatása esetén, hosszú üzemszünet

után, vagy új karbantartóva! kötött szerződés után.
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Féléves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás során, az üzemeltető legalább

hathavonta biztosítja, hogy a felülvizsgálatra és karbantartásra vonatkozó

képesítéssel rendelkező szeméIy ellenőrizze a tűzjelző berendezés (távkezelő,

távkijelző egység) üzemeltetésének személy! feltéte!eit, (oktatott felügyelet)

meglétét, az üzemeltetési napló bejegyzéseit és tegye meg a szükséges

beavatkozásokat a berendezés helyes működésének érdekében,

Értékelje az üzembentartó áltat végzett ellenőrzés tapasztalatait, amennyiben

szÜkséges tegyen javaslatot a berendezés helyes működésének helyreállítására,

működtessen minden zónában legalább egy érzékelőt vagy kézi jelzésadót, és

ellenőrizze, hogy a tűzjelző központ helyesen észleli és jelzi ki az eseményeket,

megszólaltatja-e a riasztás jelző eszközöket (hang- fényjelzők),

MŰködteti-e a vezérlési funkciókat, a sérü!és életveszé!y, vagy károsodás

elkerü|ésének érdekében megfeleIő eljárásokat keIl alkalmazni, e|lenőrizze le az

elsőd !eges és másod lagos tápforrások m űködését,

Ellenőrizze a tűzjelző központ (távkezelő, távkijelző egység) hibajelzési funkcióinak

műkÖdését, tűz- és hibaátjelző berendezés esetén ellenőrizze a kapcsolatot a fogadó

állomások (összevont ügyelet, tűzoltóság, távfelügyeleti állomás)felé, és végezzen el

minden további ellenőrzést és vizsgálatot, amit a telepítő, forgalmazó vagy a gyártó

előírt.

-Éves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás során, az üzemeltetőnek legalább

évente kell biztosítanla, hogy a felülvizsgálatra és karbantartásra vonatkozó

képesítéssel rendelkező személy elvégezze az a fent rögzített feladatokat, azaz

ellenőrizze le az összes érzékelő helyes működését a gyártó ajánlásainak

megfeIelően, az automatikus érzékelők, és kézi jelzésadók mennyiségét figyelembe

véve, az Összes érzékelő el!enőrzése felbontható, és etosztható a féléves

(megállaPodás esetén) negyedéves felülv|zsgálatokra és karbantartásokra,

amennYiben ezek során az érzékelők 50-5O%-át (25-25o/o-át) ellenőrzik,

szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy az összes vezeték szerelvény és berendezés

biztonságosan van-e rögzítve, sértet!en és megfelelően védett-e.
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4, Túzvédelmioktatás:

4.I. Kötelezettség:

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többszörösen

módosított 1996. évi XXXI. Törvény 22. § (2) - (4) bekezdés értelmében a munkáltató

köteles gondoskodni a munkavégzésben résztvevők tűzvédelmi oktatásáról és

rendszeres továbbképzéséről. Olyan munkavállalót, aki a tevékenységhez szükséges

tűzvédelmi ismeretekke] nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem szabad

foglalkoztatni.

4.2. Az oktatás célja:

A A munkavállalók megismerjék a tűzmegelőzés szabáIyait, és adott esetben alkalmazni

i \ tudják a rende]kezésre álló tűzvédelmi eszközöket.

A munkavállalókat (alkalmazottakat) tűzvédelmi oktatás keretében, munkába

álláskor, továbbá szükség szerint, de évenként legalább egy atkalommal tűzvédelml

oktatásban kell részesíteni.

A tűzvédelmi oktatásnak a következőkre kel! kiterjednie:

- A Tűzvédelmi Szabályzatban fogla|takra.

- A munkahely és a munkafolyamat tűzveszélyességére, általános tűzvédelmi

ismeretekre.

- A megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre, azok gyakorlati alkalmazására.

- Tűzje|zés lehetőségére és módjára.

- A tűz esetén követendő magatartásra, illetőleg a meghatározott feladatokra

(kiürítésre igénybe vehető útvonalak).

- Az elhelyezett tűzoltó készülékek, eszközök és felszerelések gyakorlati

használatára

- A tűzvédelmi szabályok megszegésének jogi következményeire.

Az ismétlődő oktatáson a fentieken túlmenően tájékoztatni kel|:

- A Tűzvédelmi Szabályzatnak vonatkozó -eseti - előírásait.
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- A fe!használt anyagok tűzveszé|yességeit.

- A használat során keletkezhető tüzek okaira.

- A munkahely tisztántartására.

- Az elektromos berendezések általános ismertetése, használatukból eredő

tűzveszély, elektromos berendezések tüzelnek eloltására.

- Raktározás,tárolásszabályaira.

4.3. Az oktatás dokumentálása:

A megtartott oktatásokat az e célra rendszeresített tűzvédelmi oktatási naplóban kell

rögzíteni.

Az oktatási naplónak a következőket kelltarta|maznia:

- Az oktatás időpontját.

- Az oktatást végző nevét és beosztását.

- Az oktatás tárgyát és helyét.

- Az oktatáson résztvevők névsorát és aláírásukat.

- Az oktatásról hiányzókat, illetve a hiányzás okát.

!a
/ \ Pótoktatás:

Amennyiben az oktatásról a munkavál]aló hiányzik, betegség, szabadság, stb. miatt,

abban az esetben részére az ismételt oktatást, a munkába lépést követő 8 napon

belÜl meg kelltartani. A pótoktatást is az oktatási naplóban kell rögzíteni.
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5. Eseti tűzvédelmi e!őírások:

5.1. A közlekedők tűzvéde!mi előírásai:

- A menekülési útvonalként figyelembe vett közlekedőket tilos leszűkíteni.

- A tűzoltó készüléket, bejárati ajtót, vészkijáratot eltorlaszolni még ideiglenesen sem

szabad !

- A menekülési Útvonalként számon tartott helyiség ajtajait lezárni még ideiglenesen sem

szabad !

- A közlekedőkön elhelyezett tűzoltó felszereléseket tilos eltorlaszolni!

5.2. A raktárak, táro|ók tűzvédelmi előírásai:

- A helyiségekben csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagot, eszközt, stb.

szabad tárolni és felhasználni.

- A helyiségekben a dohányzás szigorúan tilos!

- A helylségekhez tartozó berendezési tárgyakat, anyagokat úgy kel! elhelyezni, hogy az

ottani közIekedésre elegendő szélességű út álljon ál!andóan rendeIkezésre.

p+1 - A helyiségekben tüzet nem okozó világítás használható.
a./ \ - Hibás elektromos berendezést, készüléket, stb. használni, valamint toldott-kopott vagy

elhasználódott szigete!ésű csatla kozó elektromos vezetéket a Ika tmazni nem sza bad.

- A helyiségek rendszeres takarításáról és az ott keletkezhető éghető hulladék folyamatos

eltávolításáró! gondoskodni kell.

- A raktárak köze|ében jól látható és könnyen hozzáférhető helyen, a kiürítési tervben

megjelÖlt helyeken, tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani. A készütékeket tilos

eltorlaszolni!
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- A munkaidő végén a helyiséget tűzvédelmi szempontból át kell vizsBálni - a szükséges

áramtalanítást elvégezni - a helyiséget utolsónak elhagyó személynek az esetleges

hiányosságokat meg kell szüntetnie.

- A helyiségekben a raktározás, tárolás szabályainá! már em!ített szélességű közlekedési

utakat biztosítani ke!!. Ezért tiIos a közlekedési utakban tárolni.

5.3. Az irodák tűzvédelmi előírása!:

- A helyiségben csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagot, eszközt, stb. szabad

táro!ni és felhasználni.

- A helyiségben a dohányzás tilos!

- A he|yiséghez tartozó berendezési tárgyakat, anyagokat úgy kel| elhelyezni, hogy az ottani

közlekedésre elegendő szélességű út á lljon álla ndóan rendeIkezésre.

- A heIyiségben tűz - és robbanásveszélyes folyadékot és anyagot még ideiglenes jelleggel

sem szabad tárolni.

- A világító berendezést Úgy kell rögzíteni, elhelyezni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne

jelenthessen.

- A !ámPatestekrŐ! a védőburát levenni nem szabad, azokon éghető anyagú díszítést

elhelyezni nem szabad.

- Az elektromos világító berendezések lámpatesteinek legalább 80 cm-es körzetében éghető

'1 anyagot ethe|yezni nem szabad.
/\

- Hibás eIektromos berendezést, készü!éket, stb. használni, valamint toldott-kopott vagy

el használódott szigetelésű csatlakozó elektromos vezetéket a lka lmazn i nem szabad.

- A helYiség rendszeres takarításáró| és az ott keletkezhető éghető hulladék folyamatos

eltávolításárÓ! gondoskodni kell. A szemetest rendszerint, legkésőbb a munka végeztekor a

helyiséget utolsónak elhagyó személynek ürítenie ketl.

- A munkaldő végén a helyiség tűzvédelmi szempontból át kell v|zsgálni - a szükséges

áramtalanítást elvégezni - a helyiséget utolsónak elhagyó személynek és az esetleges

hiányosságot meg kell szüntetni.
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- A helyisé8ben, amíg személyek tartózkodnak a menekülési útvonalakba eső ajtólt nem

lehet lezárni.

5.4. A WC tűzvédelmi eIőírásai:

- A helyiségben csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagot, eszközt, stb.

szabad tárolni és fe]használni.

- A helyiségben a dohányzás tilos!

- A helYiségben tűz - és robbanásveszélyes folyadékot és anyagot még ideiglenes jelleggel

sem szabad tárolni.

- A világító berendezést Úgy kell rögzíteni, elhelyezni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne

i ,l jelenthessen.

- Az elektromos vi|ágító berendezések lámpatesteinek |egalább 80 cm-es körzetében éghető

anyagot elhelyezni nem szabad.

- Hibás elektromos berendezést, készüléket, stb. használni, valamint toldott-kopott vagy

elhaszn á ]Ódott szigetelésű csatla kozó elektromos vezetéket a I ka lmazn i nem sza bad.

5.5. Műhely

- A helYiségben csak a rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezések, bútorok

helyezhetők el.

- A helYiségben lévő berendezések, bútorok a szabad mozgást, közlekedést, elektromos

berendezések kapcsolóihoz, kijárathoz való hozzájutást nem akadályozhatják.

- A helyiségben bármlnemű tárolás, raktározás tilos!

- A helyiségben dohányozn!tilos.

- Használat után a helyiségek áramtalanításárót gondoskodni kell. A helyiségeket utolsónak

elhagYÓ személynek meg kell győződnie arró!, hogy tűzvédelmi szempontból a helyiség

rendben van.
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5.6. Gondozotti szobák, vendégszobák, lakószobák tűzvédelml előírásai:

A helylségekben csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges berendezések

használhatók és tárolhatók.

Elektromos rezsót, kávéfőzőt nem szabad itt használni.

A helyiségbŐ! a napi munka folyamán keletkezett papír hulladékot naponként el

kelltávolítani.

A szórakoztató berendezéseket (TV. magnó, stb.) használaton kívül mindenkor

feszültség mentesíteni ke]l.

5.7. Tá!a!ók tűzvéde!mi előírásai:

r̂ \ 
A konyhaitűzhelyeket rendszeresen meg kel|tisztítani az olyan

szennyeződésektől, melyek tüzet okozhatnak.

A konyhaitűzhelyeket használat után üzemen kívül kell helyezni.

Az asztalokat, székeket Úgy kell elhelyezni, hogy a kijárat felé vezető közlekedési

utak minden esetben szabadon maradjanak.

5.8. Konyha tűzvédelmi előírásai:

- A konYhai tűzhelyeket rendszeresen meg kell tisztítani az olyan

szennyeződésektől, melyek tüzet okozhatnak.

- A melegítő konyhaitűzhelyeket használat után üzemen kívü| kell helyeznl.

- Az előkészítő- raktárhelyiségekben élelmlszereken, atapanyagokon,

tisztítószereken kívül más anyag tárolása tilos. A helyiségekben alkalmazott

géPeket (hűtŐ, kávéfőző, sütő, mosogatógép stb.) csak a keze!ési, használati

utasításban meghatározott módon szabad üzemettetni.

- Fokozott figyelmet kell fordítani az e|ektromos és hőfejlesztő berendezések

használatára, azokat ( hűtőszekrények kivételével ) felügye|et nélkül

ÜzemeItetni tilos, az áramtalanításért a helyiséget utolsónak elhagyó személy

felelős.
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5.9. Kazánház tűzvédelmi előírásai;

- A helyiségben csak az ott doIgozók, illetve az ellenőrzésre jogosult személyek

tartózkodhatnak.

- A bejárati ajtón táblát kel! elhelyezni: "ldegeneknek betépni és a helyiségben

tartózkodni szlgorúan tilos !''

- A kazánkezelési utasítását jól láthatóan ki kell függeszteni. A kazánnaplót

folyamatosan vezetnI ke!l.

5.10. Elektromos-kapcsoló szekrény tűzvédetmi etőírásai:

- A szekrényhez csak a biztonsági rendszabályokat kellően ismerő személyek

nyú!hatnak.

, Az elektromos szekrényt állandóan zárva kel!tartani, és " ldegeneknek

hozzányúlni tilos l" nagyfeszültségre utaló fetirattat és villámjellet kel!

ellátni.

- A kapcsolók, biztosítók hovatartozását feltűnő felirattal kell ellátni.

5.1L öltözők tűzvédelmi előírásai:

a helyiségekben a dohányzás t|los!

SzemélYes holmit, ruházatot lehetőleg szekrényben, fogasokon kelI elhelyezni.

A berendezési tárgyakon kívül az öttözőkben más anyag táro!ása tilos!

P1
/ 1 6. Tűzvédetmi lratok kezelése,8yűjtése, dokumentátása:

A tűzvéde|emme| Összefüggő iratot, utasítást, rendelkezést, szabályzatot, igazolást,

stb. erre rendszeresített rŰZvÉDELMl lRATTARTóBA kell elhelyezni.

Az irattartónak tartalmaznia kell :

A Tűzvédelmi szabályzatot, a rendkívüli események jelentésének rendjét.

A villamos berendezés, hálózat, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatának,

valamint az abban foglalt hiányosságok megszüntetésére vonatkozó szerelési

nyilatkozatot.

Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatról készült jegyzőkönyvet.



TŰzvédelmi oktatási naplót, az oktatással, vizsgáztatással, tematikával,

tansegéd lettel kapcsolatos feladatot tarta l mazó iratot.

TŰzvédelem mel összefüggő |evelet, iratot, bizonylatot, igazolást, sza kvélem ényt,

tervezői, kivitelezői nyilatkozatot, használatbavéteti, építési telepengedélyről

határozatot.

Tűzoltó készülékek nyilvántartását.

Szabványos ál!apotról, helyreál|ításró| kiál!ított igazotást, szerelési nyilatkozatot.

Elektromos hálózaton történt változtatás esetén a kivitelező nyitatkozatát.

7. Szabálysértés, bírságo|ás, felelősségre vonás:

7.1. Fegyelmi vétség:

A tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban, a tűzvédelmi utasításban és egyéb

előírásokban meghatározott tűzvédelmi szabályok megtartásáért a munkavállatók

m u n kaviszonyu k keretében fegyelm l leg is fele!ősek.

7 .2. T űzv édel mi bírság:

A tűzvédelml bírsággal részletesen a259/2O11 (Xl1.7.) Korm. rendelet foglalkozik.

A jelen Korm. rendelet szerint a táblázat t-8., t2-L6.a|, L7-!8.,20-24.,29., 30. és 36.

sorában rÖgzített szabálytalanságok esetén a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező,
ezekben az esetekben a tűzvéde!mi hatóságnak nincs mérlegelésijogköre.

TÖbb szabálYtalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes

szabálYtalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10.o0o.o00 forint.

A tűzvédelmi bírság ugyanazon tényállás mellett - az azonnal megszüntethető

szabálYtalanságok kivételéve! - a tűzvédelmi bírságot kiszabó jogerős határozat

közlését követő két hónap elteltével szabható ki ismételten.
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A jogerősen kiszabott tűzvédelmi bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott

összeget késedelmi pót|ék terheli, amelynek mértéke minden naptári nap után a

felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

A tűzvédelmi bírság és a késedelmi pótlék adók módjára behajtandó köztartozás.

A tűzvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás a hatóságnak a jogsértésről való

tudomásszerzésétől számított három hónapon belül, de legkésőbb a jogsértés

bekÖvetkezését követő e1y éven belül indítható meg. Ha a jogsértő magatartás

folyamatos, a határidő a magatartás abbahagyásakor kezdődik. Ha a jogsértő

magatartás azzal valósul ffi€g, hogy valamely helyzetet vagy á|lapotot nem

szÜntetnek meg, a határidő mindaddig nem kezdődik e|, amíg ez a helyzet vagy

állapot fennáll.

8. Tűzvédelmi finanszírozás

A tűzvéde!emmel kapcso!atos fenntartási költségeket saját forrásból finanszírozza az

sCHWE|TZER ALBERT REFORMÁTUS SZERETETOTTHON
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zÁnó nrnprurzÉs

Ha a létesítmény területén a tűzvédelmi helyzetre kiható változás történik, abban az esetben

a szabálYzatot módosítani kell úgy, hogy az mindig naprakész állapotban legyen.

Jelen szabályzatban foglaltakat a SCHWEITZER ALBERT REFoRMÁrus SZERETEToTTHoN

minden munkavállalójával - tűzvédelmi oktatás keretében - ismertetni kell.

Az itt nem szabályozott kérdésekben az érvényben lévő tűzvédetmi jogszabályok,

rendelkezések, szabályzatok és a nemzeti szabványokban meghatározottak az irányadók.

A tűzvédelmi előírások, rendelkezések, intézkedések végrehajtásának elmutasztása,

megszegése Va8y azok nem megfelelő módon történő végrehajtása a cselekmény súlyától

11 fÜggően fegYe|mi, a tűzvéde|mi hatóság részéről helyszíni bírság, szabálysértési és sútyosabb

,," \ esetben büntetőjogifelelősségre vonást vonhat maga után.

A szabályzatban foglaltak végrehajtását és betartását ellenőrizni és ellenőriztetni fogom és

szükség esetén felelősségre vonást kezdeményezek.

A szabályzat kiadását követően lép hatályba.

Budapest, 2020-01-13

A szabályzatot készítette:

tűzvédelmi főelőadó

(l97 l 2/ 2ot2|, |lL7 t23|

Debreceni Vizsgaközpont l ntézet

4033 Debrecen, Luther u. 64.
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1. számú melléklet
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2. számú melléklet
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3. számú melléklet

1996. évi XXX|. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

239l2O7L. (Xl. 18.) Korm. rendelet az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a

hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való

hozzájárulásra vonatkozó szabályokról

259l2}t7. (Xll. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről,

tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

347l2OL2. (Xll. 11.) Korm. rendelet A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény
végrehajtásáról

- 375l20L1. (Xll. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

- 30/1996. (Xll. 6,) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről.

- 39l2OLt, (Xl. 15.) BM rendelet a tűzoltósá8 tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános
szabályairól

' 42l20t7. (xl. 30.) BM rendelet a hivatásos tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások köréről,
valamint a hivatásos tűzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, felszerelések kapacitás kihasználását célzó
hasznosításának szabályairól

- 43l20tt (Xl. 30.) BM rendelet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességiterületéről

- 44l207L (Xll. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

- 45l2OtL (Xl1.7.1 BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,
munkakÖrÖkről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga
részletes szabályairól

- 47l2OtL (Xll. 15.) BM rendelet a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól

JJ



- 50/2011. (Xll. 20.) BM rendelet a bejelentésköteles túzvédelmi szolgáltatási tevékenységek

megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

- 6312072. (Xll. 11.) BM rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól

- 54l20t4. (Xll. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (hatályos 2015. o3.os-től)

- 22/2009. (Vll. 23.) ÖVl rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó

szabályokról
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4. számú melléklet

Títripdó Tery

/a Schweitzer Albert Református Szeretetotthon
r 1 

Lu46Budapest, Hermina út 51.

2020
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A létesítmény alapadatai :

. elektromos energia: egyoldali betáplálás

. vízel!átás:közműhá!ózatról

. gáz: közműhálózatról

Tűz esetén értesítendők:

1. lntézet vezető

2. lntézetvezető helyettes Takács Katalin, Teho6l3ol564-o7-7t

3. Hivatásos Tűzoltóság Teh 105, 112

1. A tűzjelzés módja, a létesítményben tartózkodók riasztása:

1.1. Aki a létesítmény területén tüzet észlel vagy annak közvetlen veszélyét észleli,

köteles azt késedelem nélkül jelezni:

, a hivatásos tűzoltóság felé a 112, 1o5-ös telefonszámon,

. az üzemeltetőnek.

L.2. A tűz jelzésének tartalmaznia kell:

- a létesítmény pontos címét,

- az épület leggyorsabban megközelíthetőségének lehetőségét, módját,

- a tüzet jelző személy nevét, telefonszámát,

- a tűzjelzésének idejét,

txq1#l x....., Te| : .ka..i.í.!.l.í.3 3 l .
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- hol keletkezett atűz, melyik helyiségben, mi van veszélyben , atűz mire terjedhet

át,

- emberélet van-e veszélyben, hol és hány fő,

- megkezdték-e a tűzoltást és milyen eszközzel.

1.3. A bejelentést nyugodt hangon, nem kapkodva, pontosan a lényegre törően kell

megtenni. Minden esetben meg kell várni a tűzoltóság részéről a bejelentés

nyugtázását. A tűzo|tóság által feltett további kérdésekre is pontos választ keIl adni.

L.4. A tűzoltósá8 felé minden tüzet, még a slkeresen eloltott tüzet ls be kelljelenteni.

L.5. Munkaidő alatt a létesítmény területén keletkezett tűzről a tűzjelzést ,,Tűz VAN!"

figYelmeztető tűzlármával, illetve a tűzjelző berendezés szignáljával kell az ott
tartózkodókat tájékoztatni, valamint a tűzoltóságon kívül a vezető beosztású

személyt, illetve az ügyvezetőt is értesíteni kell.

A,,TŰZ VAN!" ethangzása után a hetyszínen lévő lntézményvezető vagy az általa

megbízott személY tájékozódlk arról, hogy emberélet van-e veszélyben, milyen anya&

helYiség van veszélyeztetve, majd ezt követően megteszl a szükséges intézkedéseket:

- kijelö|i az életmentésben, tárgymentésben, esetleg

elsősegélynyújtásban résztvevőket.

- lntézkedik a tűzjelzésről.

- Legalább egy főt kijelöl, aki irányítja és fogadja a he|yszínre kiérkező

tűzoltóságot.

- A kijelÖlt személy irányításával, illetőleg a munkavállaló bevonásáva!

megkezdi a tűz oltását a rendelkezésre álló tűzoltóeszközök és

felszerelések (kézi tűzoltó készü|ékek) igénybevételével.

- A helyszínre kiérkező tűzo|tó egység parancsnokát tájékoztatni kell

arról, hogy ho! keletkezett a tűz, a tárolt anyagokbót mérgező anyagok

szabadulhatnak-e fel, van-e gázpalack a tűz közelében.

- A tűzoltás és mentés során a tűzoltás vezetőjének utasításait kell

végrehajtani.



A létesítmény területén tartózkodók riasztása ,,FIGyELEM, rŰz vnn!" felkiáltássa!,

i!letve a tűzje|ző berendezés hangszignáljával történik. A helyiségekben tartózkodók

kulturáltan, rövid időn belül hagyják el a létesítményt.

2. A létesítményben esetlegesen keletkező tűz eloltása és a mentés során jelentkező és

végrehajtandó feladatok:

2.t. 
^ 

létesítményben, - legfőképp a veszélyeztetett hely közelében - tartózkodó

személyek feIderítése és azok menekítésében történő részvétel, a veszélybe került

személyeknek a menekülő kijáratok felé történő irányítása. A keletkezett tűz

helyszínén és környezetében a biztonságos rendet fenn kell tartani és meg kell

a kadá lyozn i egy esetleges pá n ! kha ngu !at kia laku |ását.

2.2. 
^ 

rendelkezésre álló felszerelésekkel-kézi tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok - a testi

épség veszélyeztetése nélkü! meg kell kezdeni, meg kell kísérelni a tűz e]ottását.

2.3. Meg kel| akadályozni illetéktelen személyek belépését vagy azoknak a helyszínen

történő tartózkodását.

2.4. Biztosítani kell a tűz keletkezésének helyszínét és annak változatlan állapotban

történő meghagyását.

2.5. Biztosítani kell a zavartalan tűzoltás lehetőségét.

2.6. Gondoskodni kelI a menekülési útvonalak, a ki és bejáratok nyitva tartásáról. A

tűzvédelmi főkapcsoló lekapcsolásáva! az udvari elektromos kapu is nyitott

ál|apotba kerül. Erről minden esetben meg ketlgyőződni.

2.7. 
^ 

tűz eloltásának és átterjedésének megakadályozása megkísérlésében történő

részvétel - a helyszíni tűzoltás vezető lrányítása mellett - minden munkavátlaló

kötelessége.

2.8. A hivatásos tűzoltóság helyszínre érkezése után a tűzoltást az egység parancsnoka

irányÍtja. Az általa adott utasításokat mindenki köteles maradéktalanul végrehajtani.

Amennyiben a tüzet a tűzoltóság kiérkezése e!őtt s|került etoltani, a helyszínt

változatlan állapotban kel! hagyni, illetve megőrlzni s tűzvizsgátati eljárás eredményes

végzése céljából, amíg a tűzvizsgáló a helyszínre nem érkezik.
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2.9. E|ektromos tűz esetén az oltás megkezdése előtt áramtalanítani kell a szükséges

terÜletet, azt elhelyezett tűzvédelmi főkapcsoló segítségéve!, amely az udvaron

bejáratnál helyezked!k el.

2.10. A tűz keletkezése helyén a gázellátást meg kell szüntetni.

z,LL, A tűz vagY robbanás környezetében keletk ező - a tűzoltást és vagyonmentést

esetleg akadályozó - romok eltávolítására történő intézkedés megtétele.

2.L2. A tűz keletkezésének helyéről a legfontosabb, legértékesebb berendezések és

iratanyagok elszállítása biztonságos helyre.

2,13, A tűzeset során esetleg megsérütt személyek részére elsősegélynyújtás, a mentők

n értesítése, és azokfogadása.

'1 2.t4. AsérÜ|tek biztonságos hetyre történő kísérése, szállítása és ellátása.

2,15, EgYéb rendkívÜli esemény során (pl. fenyegetettség, bombariadó) is érvényre keIl
juttatni a jelzéssel, a kiÜrítéssel és a meneküléssel, a rendfenntartással és a műszakl
mentéssel kapcsolatban meghatározott feladatokat.

3. A kiürítéssel kapcsolatos ismeretek:

A |étesítm ény, az épület helyiségeinek kiürítésre számításba vett útvonatainak
szélességét lecsÖkkenteni abba belenyúló berendezési tárgynak sem szabad. Az
Útvonalon kÜlÖnbÖző berendezésitárgyakat, anyagokat, amelyek a személyek szabad

^ 
mozgását akadályozhatják, elhelyeznitilosl

'a A kiürítési Útvonatban létesített nyílászárókat (ajtókat) nyitott állapotban kell tartani
(kulcsra zárni tilos!).

A felÜgYelet nélkÜli, szabadba nyíló ajtók, vészkijáratok nyithatóságát belülről
biztosítani kell (a menekülés felőli oldalon).

Esetleges tűz esetén a kiÜrítés végrehajtása a helyiségekből a főbejáraton keresztül
kÖzvetlenÜl a Határ Útra, illetve az udvari vészkijáraton keresztüt az udvarra, onnan a
Határ útra történik.

A gyÜlekezési hely a főbejárattól 20 méterre az Erzsébet körúton van kijelölve.
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4, Főbb veszélyforrások megnevezése;

A fő veszélyforrás a tárolt anyagok nem szakszerű kezeléséből, tárotásából fakad. Az
anYagokat az előírtaknak megfelelően kell tárolni. Tartózkodni kell az anyagok
kÖzelében való gYÚjtóforrás használatától. A kiömtött anyagokat azonnal fel kell
itatni/tÖrÖlni, és az anYaggal szennyezett rongyokatforgácsot, port, stb. az arra
kijelölt nem éghető anyagú tárolóban kell tárolni, aminek szakszerű ürítésérő|
gondoskodni kell.

AmennYiben sokan tartózkodnak az üzletben, egy kialakuló tűz alkalmával a
pánikhangulat kialakulása rejt magában kockázatot.

A nagY légtér, valamint a nyílászárók miatt a fotyamatos oxigén utánpótlás biztosítva
van, ezért a tűz addig ég amíg el nem oltják, vagy az éghető anyagok elégése miatt
önmaga el nem alszik.

A Hermina Úton, amely a tűzoltási felvonulási területen helyezkedik el parkoló autók
is előfordulhatnak, ezérttűzjelzésekor onnan azonnat et kell állni a gépjárművekkel,
ellenkező esetben a tűzottást akadályozhatják.

5. Egyéb utasítások:

Minden Porta mellett jól látható helyen kell elhelyezni a tűzoltóság hívószámát (105,

112), Továbbá a TŰzriadó Terv egy példányát a bejárati portán kelI tárolni.

A Tűzriadó Tervben meghatározott fetadatokat - oktatás keretében _ minden
munkavállalóval, alkalmazottal beosztásra való tekintet nélkü| ismertetni kell.
KÜlÖnÖs figYelmet kell fordítani az egyes feladatok végzésének ismertetésére, és
azok készségszintű elsajátítására.

Évente egY alkalommal tűzriadó gyakortatot kell tartani, amelynek megtörténtét
jegyzőkönywel kell igazolni.

A TŰzriadó Tervben el kell helyezni a létesítmény építményeinek léptékhelyes rajzait,
amelyen fel kell tüntetni:

- a tűzvédelmifőkapcsoló helyét,

- a kézitűzoltó készülékek ethelyezését,
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- falitűzcsapokhelyét,

- a gázfőelzáró helyét,

- a menekülési útirányokat.

6. Tűzvédelmi eszközök,fetszerelések:

A kiÜrítési tervben megjelÖlt helyeken kézi porral oltó tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok
ta|álhatók.
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