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BEVEZETÉS
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény 19. § (1) bekezdése valamint a 30/1996. (XII. 30.) BM rendeletben és az 54/2014.
(XII.5.) BM rendeletben foglaltak alapján, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tüzek
megelőzése, a tűz elleni védekezésben résztvevők jogainak, kötelezettségeinek, valamint a
védekezés személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek meghatározása érdekében az
EIFFEL TÉR IRODAHÁZ
1062 Budapest, Teréz krt. 55-57.
tűzvédelmének szabályozására kiadom a következő

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT - OT.
A Tűzvédelmi Szabályzat célja, hogy Eiffel Tér Irodaház-ban a tűzvédelmi kötelezettségek,
a tűz elleni védekezéssel, tűz oltással, mentéssel kapcsolatos feladatok, szervezett, hatékonyan
irányított formában legyenek végre hajtva.
A Szabályzatban bármilyen változtatásra, módosításra, kiegészítésre az Allianz Eiffel Square
Kft. ügyvezetője, vagy annak megbízott üzemeltetője jogosult.
A Szabályzatot mindig az aktuális jogszabályoknak, a tűzvédelmet is érintő személyi, tárgyi,
dologi változásoknak megfelelően, naprakész állapotban kell tartani.
A szabályzatban nem szabályozott kérdés esetén a vonatkozó jogszabályok, szabványok
előírásai az irányadóak.
A szabályzat mindaddig jelen formájában van érvényben, amíg azt nem módosítják vagy egy
újabb szabályzattal hatályon kívül nem, helyezik.
A Szabályzatot az Allianz Eiffel Square Kft. (1024 Budapest, Buday László u. 12.) megbízásából
az S-TŰZ Kft. (2220 Vecsés, Vásártér utca 2.) készítette.

Kelt: Budapest 2020. 10. 01.
..............................................
Allianz Eiffel Square Kft.
nevében

..............................................
S-TŰZ Kft.
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I.) FEJEZET
TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA
1.1. Területi hatálya
Jelen Szabályzat területi hatálya kiterjed az Eiffel Tér Irodaház (1062 Budapest, Teréz krt.
55-57.) alatt lévő létesítmény teljes területére.

1.2. Személyi hatálya
Jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed az 1.1. pontban meghatározott létesítmény

 tulajdonosának, az Eiffel Tér Irodaház területén, vagy azzal összefüggésben
tevékenységet végző alkalmazottaira és vele szerződéses, vagy egyéb jogviszonyban
lévő gazdasági társaságokra, személyekre,

 üzemeltetésével, műszaki üzemeltetésével, őrzésével megbízott vállalkozások
vezetőire, és a tevékenységben résztvevő munkavállalóira,






a létesítményben területet bérlő vállalakozások vezetőire, munkavállalóira,
a létesítmény karbantartását ellátó külső vállalkozások munkavállalóira,
a létesítményben kivitelezést végző külső vállalkozások munkavállalóira,
a létesítményben vendégként, ügyfélként megjelenő személyekre az alapvető
tűzvédelmi, biztonsági előírások, továbbá a tűzvédelemre vonatkozó tájékoztatás és
figyelemfelhívás (jelző-, figyelemfelhívó táblák, szóbeli figyelmeztetés stb.)
mértékében és körében.

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

1.4. Tárgyi hatálya
Jelen szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az 1.1. pontban ismertetett területen végzett minden

 olyan tevékenységre, rendezvényre és tárolásra, melyekből a körülmények
kedvezőtlen összejátszása során tűz keletkezésére lehet számítani,







tűzesetek megakadályozására,
tűzesetek jelzésére, oltására,
tűz esetén a menekülés, mentés feltételeinek biztosítására,
tűzesetek bejelentésére, tűzvizsgálatban való közreműködésre,
a tűz elleni védekezés személyi-, tárgyi-, anyagai feltételeinek, valamint az ezzel
kapcsolatos felelőségi körök meghatározása,

 alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének szabályozására.
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II.) FEJEZET
TŰZVÉDELMI ÜGYREND
A tűzvédelmi ügyrend az Eiffel Tér Irodaház tulajdonosának, az üzemeltetési, őrzési
feladatok elvégzésével megbízott vállalkozások vezetőinek, munkavállalóinak, illetve a
létesítmény bérlői vezetőinek, munkavállalóinak, tűzvédelmi feladatait határozza meg.
Tulajdonos:

Allianz Eiffel Square Kft. 1024 Budapest, Buday László u. 12.

Üzemeltető:

Smart FM Ingatlanüzemeltető Kft.

Biztonsági szolgáltató:

Globserver Kft. 1139 Budapest, Frangepán utca 46.

Tűzvédelmi szolgáltató:

S-Tűz Kft. 2220 Vecsés, Vásártér utca 2.

2.1. Tulajdonos tűzvédelmi feladatai

 Megteremti a megelőző és mentő tűzvédelmi feladatok ellátásához szükséges
szervezeti, személyi, tárgyi és anyagi feltételeket.

 Az Eiffel Tér Irodaház teljes területén az Üzemeltetőt bízza meg a tűzvédelmi
feladatok teljes körű ellátásával.

 Szerződésben rögzíti az Üzemeltető, a Biztonsági szolgálat és a Bérlők tűzvédelmi
feladatait, kötelességeit, a vonatkozó jogállásokat.

 Felelős az Eiffel Tér Irodaház biztonságos használatra való alkalmasságáért.
2.2. Üzemeltető tűzvédelmi feladatai

 Tevékenységét a tulajdonos meghatalmazottjaként látja el.
 Külön rendelkezés nélkül is gondoskodik a jogszabályokban, illetve jelen Tűzvédelmi
Szabályzatban meghatározott tűzvédelmi előírások, követelmények érvényre
juttatásáról, megtartásáról és a tevékenységi körrel kapcsolatos veszélyhelyzet
megelőzésének és elhárításának feltételeiről, továbbá a tűzvédelem fejlesztéséről.

 Gondoskodik a tulajdonos által biztosított, a tűzvédelemhez szükséges személyi,
tárgyi és anyagi feltételek hatékony és megfelelő felhasználásáról.

 A szerződött tűzvédelmi szolgáltatóval elkészítteti és kiadja az Eiffel Tér Irodaház
tűzvédelmére vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzatot a jogszabályi előírások, és a
létesítmény sajátosságainak figyelembevételével.

 A létesítmény tűzvédelmi szabályainak megtartása érdekében, a kiadott Tűzvédelmi
Szabályzat 1-1 példányát – igazolható módon – átadja az objektum területén munkát
végző vállalkozók és a bérlők részére, illetve a bérleti (vállalkozói) szerződésekben
utal a vonatkozó tűzvédelmi kötelezettségekre, szabályokra.

 Meghatározza az irodaház működtetésében közreműködő, az irányítása alá tartozó
szervezetek vezetőinek, és alkalmazottainak tűzvédelemmel összefüggő feladatait,
hatáskörét, ellenőrzési kötelezettségét, az elvégzett ellenőrzésekről szóló
beszámolások rendjét.

 Ellenőrzi, illetve ellenőrizteti a tűzvédelmi szabályok megtartását az Eiffel Tér
Irodaház teljes területén. Szabálytalanság észlelése esetén haladéktalanul intézkedik
annak megszüntetéséről, gyakorolja a döntési intézkedési jogokat.
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 Felújítások,

átalakítások, beruházások előkészítése és megvalósítása, az
irodaterületeken tervezett bárminemű átalakítás során gondoskodik a tűzvédelmi
szabályok maradéktalan érvényre juttatásáról, ennek érdekében a kivitelezéseket csak
az illetékes tűzoltósággal történt egyeztetett és jóváhagyott, a tűzvédelmi
jogszabályoknak, előírásoknak megfelelő módon engedélyezi.

 A tűzvédelemre is kiható változtatások során gondoskodik a változtatásnak megfelelő
tűzvédelmi eszközök (tűzoltó készülékek, tűzjelzők….) beszerzéséről, azok időszakos
ellenőrzéséről, karbantartásáról. Bérlemények területén történt változás esetén,
felszólítja a bérlőt a szükséges tűzvédelmi eszközök biztosítására.

 Felelős

Eiffel Tér Irodaház üzemeltetését, őrzését ellátó munkavállalók
tevékenységéért, a létesítmény működéséhez szükséges gépek, technikai, - biztonsági
berendezések, eszközök, anyagok stb. biztonságos használatáért, a vonatkozó
tűzmegelőzési szabályok megtartásáért és megtartatásáért.

 Gondoskodik egy esetlegesen keletkező tűzeset tanulságai alapján, a hasonló esetek
megelőzése érdekében a szerződött tűzvédelmi szolgáltató által tett javaslatok szerint a
szükséges intézkedések megtételéről.

 Engedélyezi a tűzvédelmi költségkeretek felhasználását, illetve váratlan, előre nem
látható tűzvédelmi kiadások felmerülése esetén, gondoskodik azok fedezetéről.

 Véleményezi, illetve az irodaház tűzvédelmi megbízottjával (szerződött tűzvédelmi
szolgáltatóval) véleményezteti
vonatkozásait.

az

irodaházat

érintő

beruházások

tűzvédelmi

 Gyakorolja a bérlemények kiépítését követően, megtartásra kerülő használatbavételi
engedélyezések során az ügyféli jogokat.

 A vezetői feladatkörbe utalt feladatok végrehajtását - felelőssége változatlansága
mellett - megoszthatja, illetve az egyes feladatok elvégzésére az irányítása alá tartozó,
arra alkalmas dolgozót – üzemeltetés vezető– jelölhet ki a cég működési rendjének
megfelelően.
2.3. Üzemeltetés vezető tűzvédelmi feladatai

 Gondoskodik arról, hogy az üzemeltetésben és az őrzésben részt vevő dolgozók a
munka, illetőleg a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a
foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, és a tűz esetén végzendő feladataikat
megismerjék, továbbá - a munkakörüknek megfelelő - rendszeresen ismétlődő tűzvédelmi oktatásban, illetve továbbképzésben részesüljenek, valamint a tűzvédelmi
szakvizsgához kötött munkakörökben dolgozók az előírt szakvizsgát letegyék.

 Gondoskodik

a létesítmény területén alkalomszerűen végzett tűzveszélyes
tevékenység feltételeinek írásbeli meghatározásáról, szükség szerint gondoskodik a
felügyelet biztosításáról, előírások megtételéről, s megtartásuk ellenőrzéséről.

 Az épületfelügyeleti rendszer, a tűzjelző központ, a tűzvédelmi berendezések és
vezérlőegységei rendeltetésszerű üzemeltetésének és karbantartásának biztosításával
gondoskodik az Irodaház folyamatos tűzvédelmi felügyeletének ellátásáról, valamint a
tűzesetnél szükségessé váló intézkedések végrehajtásáról. Rendszeres koordinációs és
együttműködési kapcsolatot tart a Biztonsági vezetővel.
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 A beépített tűzoltó, és tűzjelző berendezések működőképességének ellenőrzésére,
üzemeltetésére szolgáló naplók vezetését felügyeli, az általa végzett ellenőrzéseket
dokumentálja. A biztonsági szolgálat, vagy a műszaki üzemeltetés, a tűzvédelmi
berendezések rendellenes működésére vonatkozó jelzése (naplóban történő
bejegyzése) esetén, a rendszerek működőképességének helyreállítására a szükséges
intézkedéseket megteszi.

 A beépített tűzjelző rendszer üzemeltetési naplójába minden esetben bejegyzi
(meghibásodásokkal, javításokkal, felújításokkal, átalakításokkal, karbantartással,
tűzveszélyes cselekmény végzésével, stb. kapcsolatban) a tűzjelző rendszer területi
hatástalanítására, a tűzjelzés esetén automatikusan induló vezérlések kizárására – kézi
üzemmódra történő átállítására –, valamint azok újbóli készenlétbe helyezésének,
visszaállítására vonatkozó utasításait.

 A beépített tűzoltó, és tűzjelző berendezések karbantartását az alábbi esetekben jelzi
az Eiffel Tér Irodaház biztosító társasága felé:
o A 7 órát meghaladó karbantartás,
o A munkaidő után történő karbantartás,
o A tűzoltósági átjelzés megszakításával történő karbantartás.
o Nyílt lánggal történő munkavégzés esetén

 A beépített tűzoltó, és tűzjelző berendezések működésének tervezett korlátozása
esetén (karbantartás, bővítés…), a korlátozás kezdete előtt:
o meggyőződik arról, hogy az irodaházban nincs tűz, vagy tűzveszélyt előidéző
állapot,
o szükség esetén értesíti a tűzoltóságot a berendezések működésének tervezett
korlátozásról,
o megfelelő műszaki intézkedésekkel biztosítja a berendezések korlátozott
működésének ellensúlyozását.
o Szükség esetén helyszíni biztosítást alkalmaz

 Gondoskodik, hogy az irodaház alaprajzai, víz- és villamos hálózatok nyomvonal
rajzai – naprakész állapotban – rendelkezésre álljanak. Az alaprajzokon be kell jelölni
a tűzvédelmi szempontból fontos berendezéseket, a közművek központi elzáróit, a
vízszerzési helyeket, és kiürítési útvonalakat, vészkijáratokat.

 Gondoskodik:
o a villamos és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi szabványossági
felülvizsgálatáról, a felülvizsgálat során feltárt hibák javíttatásáról, a
kapcsolódó dokumentációk kezeléséről,
o a különböző tüzelő- és fűtőberendezések megfelelő műszaki állapotáról, a
szükséges ellenőrzések, felülvizsgálatok megtartásáról és a hibák
felszámolásáról,
o a különböző épületgépészeti berendezések (szellőzőrendszerek, alapépületi
felvonók /Tesco bérleményi területen lévő felvonó kivételével/, hő- és
füstelvezetők stb.) állandó üzemképességéről és szükséges felülvizsgálatáról,
karbantartásáról,
o a beépített tűzvédelmi berendezések (különös tekintettel a beépített tűzjelző,
tűzoltó rendszerre) állandó üzemképességéről és szükséges felülvizsgálatáról,
karbantartásáról, az üzemeltetésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról,
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o a létesítményben rendszeresített tűzoltó készülékek, tűzcsapok és azok
szerelvényei
használhatóságáról,
üzemképességéről,
rendszeres
karbantartásáról, javításáról, időszakos ellenőrzéséről, továbbá a szükséges
nyilvántartások vezetéséről és meglétéről.

 Minden esetben felülvizsgálja, véleményezi, kiegészíti és jóváhagyja a létesítmény
területén alkalomszerűen végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeinek írásbeli
meghatározását, szükség szerint gondoskodik a felügyelet biztosításáról, előírások
megtételéről, s megtartásuk ellenőrzéséről. Az írásban meghatározott feltételektől
eltérően végzett tűzveszélyes tevékenység folytatását leállítja. Építési területen átadás
– átvételi dokumentációkban határozza meg az alkalomszerűen végzett tűzveszélyes
tevékenység feltételeit.

 A bérlemények kiépítése során, gondoskodik arról, hogy a létesítmény tűzvédelmi
helyzetére, valamint a tűzoltás feltételeire kiható változás bekövetkezésének
bejelentése – annak megtörténte előtt legalább 15 nappal – az illetékes önkormányzati
tűzoltóparancsnokság felé megtörténjen, ennek érdekében írásban felszólítja a
kivitelezőt a bejelentés megtételére.

 Tűzvédelmi szakvizsgához kötött üzemeltetési munkakörben csak tűzvédelmi
szakvizsgával rendelkező személyt foglalkoztat.

 A tűzvédelmi szolgáltató felügyeleti, észrevételi tevékenységét biztosítja, felkérésére
szükség szerint intézkedik.

 Eiffel Tér Irodaház területén keletkezett tűzesetről – az eloltott, vagy önmagától
kialudt tűzesetről is – haladéktalanul értesíti a tűzoltóságot. A tűzeset helyszínét a
tűzvizsgálat befejezéséig a helyszín megváltoztatása nélkül megőrzi, illetve
megőrizteti. A tűzvizsgálat eredményes lefolytatása érdekében gondoskodik a
szükséges segítség, felvilágosítás megadásáról.

 Részt vesz Eiffel Tér Irodaház területén, a hivatásos tűzoltóság által tartott eljárásokon
(ellenőrzés, szemle, stb.), biztosítja az ellenőrzés lehetőségét és feltételeit.

 Előzetes egyeztetés alapján biztosítja a Tűzoltóság helyszíni gyakorlatainak
megtartását, és szükség esetén közreműködik abban.

 Az üzemeltetés vezető távollétében, a tűzvédelmet érintő feladatok ellátását, az általa
kijelölt, az Eiffel Tér Irodaházat ismerő, műszaki üzemeltető, vagy biztonsági
szolgálat állományába tartozó személy végzi.
2.4. Műszaki üzemeltető (SmartFM) munkavállalóinak tűzvédelmi feladatai

 Felelős az Eiffel Tér Irodaház területén részéről végzett javítási és karbantartási
tevékenység tűzbiztonsági feltételeinek megtartásáért. Tűzvédelmi feladatait az
üzemeltetés vezető irányításával látja el.

 Jelen szabályzatban rögzített, rájuk vonatkozó, valamint a tűzvédelmi oktatások során
ismertetett előírásokat maradéktalanul betartják. A munkába álláskor, valamint
rendszeres munkavégzés esetén éves gyakorisággal tűzvédelmi oktatáson és
újraoktatáson kötelesek részt venni.

 Munkavégzésük során tapasztalt tűzvédelmi hiányosságokról veszélyhelyzetet jelentő
körülményekről haladéktalanul értesítik a munkát elrendelő vezetőt, üzemeltetés
vezetőt, távollétében vagy akadályoztatása esetén az üzemeltetés vezető részéről
meghatározott személyt.
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 A tevékenységük során, tűzveszély vagy robbanás veszélyes helyzet kialakulása vagy
azt eredményező körülmény esetén a munkavégzést azonnal beszüntetik. A tűz- és
robbanásveszélyt, előidéző körülményt a szükséges módon (áramtalanítás,
szellőztetés, a tűzveszélyes folyadék letakarása, kifolyás megszűntetése, stb.)
megszűntetik.

 A tevékenységük során bekövetkezett tűz esetén, a rendelkezésre álló eszközökkel
megkezdik a tűz oltását. A tűzesetnek a tűzoltóság és a biztonsági szolgálat felé
történő jelzéséről azonnal intézkednek.

 Az eloltott tűzről is minden esetben kötelesek értesíteni a tűzoltóságot, az üzemeltetés
vezető és a biztonsági szolgálatot.

 A tűzvédelmi szabályokra vonatkozóan a munkát elrendelő vezető, az üzemeltetés
vezető, a tűzvédelmi szolgáltatást ellátó szervezet képviselőjének utasításait,
instrukcióit kötelesek maradéktalanul végrehajtani.
2.5. A biztonsági szolgáltatást végző gazdálkodó szervezet tűzvédelmi feladatai

 A szolgáltatás végzésére vonatkozó, érvényes tulajdonossal kötött szerződésben
meghatározottak szerint biztosítja az irodaház közös használatú területein a folyamatos
tűzvédelmi felügyeletet (a központi ügyeletet, a területi helyszíni felügyeletet, a
létesítmény teljes területének rendszeres bejárását), tűzeset bekövetkezése, észlelése
esetén az információközlés, tájékoztatás és a kiürítés, illetve menekülés érdekében
szükségessé váló helyszíni intézkedések végrehajtásának személyi és tárgyi feltételeit.

 Szükség esetén az irodaház bérleményi területein a bérlő által megbízott biztonsági
szolgáltató céggel kapcsolatot tart, egyezteti a területen történő biztonsági feladatok,
ellenőrzések ellátását a bérlő vagyonvédelmi és biztonsági előírásainak figyelembe
vételével. A bérleményi területről érkező tűzjelzés esetén, jogosult a szükséges
intézkedéseket késedelem, engedélykérés nélkül megtenni.

 Meghatározza, és az érintettek részére a tűzvédelmi feladatok teljesítésére
vonatkozóan kiadja a szolgálatellátás rendjét, annak végrehajtását figyelemmel kíséri,
és betartását megköveteli.

 A feladatteljesítés gyakorlati végrehajtását a mindenkor beosztott ügyeletes biztonsági
szolgálatvezető útján látja el.

 A tűzvédelmi szolgáltatás ellátásával kapcsolatos ügyekben egyeztető koordinációs
kapcsolatot tart az üzemeltetés illetékes vezetőjével.

 A feladatellátás során a szolgálatellátást akadályozó problémák felmerülése esetén, az
üzemeltetés vezetőnél a szükséges intézkedések végrehajtását kezdeményezi.

 Gondoskodik arról, hogy a biztonsági szolgáltatást végző alkalmazottak az irodaház
Szabályzatában foglaltak rájuk vonatkozó előírásait megismerjék, továbbá arról, hogy
a létesítmény szabadterületeire, helyiségeire, a helyiségek elhelyezkedésére
vonatkozóan, illetve az épületgépészeti és biztonsági berendezésekkel, menekülési
útvonalakkal, vészkijáratokkal kapcsolatban teljes körű részletes ismerettel
rendelkezzenek.

 Biztosítja, hogy a szolgáltatást végzők a munkavégzés (alkalmazás) megkezdése előtt,
majd évente – az ismeretszint fenntartása érdekében – ismétlődően, írásban
dokumentált tűzvédelmi oktatáson vegyenek részt. Az irodaház területére újonnan
vezényelt biztonsági őr alkalmazása esetén, haladéktalanul tájékoztatja az üzemeltetés
vezetőt, az oktatások késedelem nélküli megtartásának megszervezése érdekében.
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2.6. A biztonsági szolgáltatást végző gazdálkodó szervezet alkalmazottainak

(vagyonőrök) tűzvédelmi feladatai
 Ellátják az irodaház helyszíni tűzvédelmi felügyeletét.
 Maradéktalanul betartják a biztonsági szolgálatvezető utasításait és a tűzvédelmi
szolgálatellátás rendjét.

 Folyamatosan figyelemmel kísérik az irodaház működési rendjét és az általuk
felügyelt helyszín történéseit.

 A tűzveszélyes cselekménynek minősülő munkavégzés befejezésére, illetve a
területről történő távozásra vonatkozó bejelentés esetén, soron kívül felülvizsgálják a
helyszínt. Meggyőződnek arról, hogy nem maradt-e gyújtási veszélyt jelentő
tűzvédelmi hiányosság a területen. Szabálytalanság esetén a munkát végzőnek
felhívják a figyelmét a hiányosság megszűntetésére. Intézkedésük akadályoztatása
esetén a biztonsági szolgálat vezetőjétől segítséget kérnek, szükség esetén az
Üzemeltetés közreműködését kérik.

 A vonatkozó tűzvédelmi szabályok megsértőit (például a tiltott helyen dohányzókat, a
közlekedési útvonalat leszűkítőket, pirotechnikai termékkel vagy egyéb eszközzel és
anyaggal gyújtási veszélyt előidézőket, a tűzvédelmi eszközöket és berendezéseket
rongálókat stb.) figyelmeztetik és a szabályok betartását érvényesítik. Intézkedésük
akadályoztatása esetén a szabálytalanság jellegének megfelelően a biztonsági szolgálat
vezetőjétől segítséget kérnek, vagy az Üzemeltetés közreműködését kérik.

 Tűzjelzés esetén felülvizsgálják a megjelölt helyszínt. Tapasztalataikról a szolgálati
rend előírásainak megfelelően tájékoztatják a biztonsági szolgálatvezetőt, és az
üzemeltetés vezetőt.

 Tűz esetén az ügyeletes biztonsági szolgálatvezető utasításának megfelelően fogadják
a kiérkező tűzoltóegységeket, a tűzoltás vezetőt a Teherporta-diszpécser központba
irányítják.

 Tűz esetén segítséget nyújtanak, és iránymutatást adnak, hogy a helyszínen
tartózkodók a veszélyeztetett helyről minél előbb eltávozzanak. A továbbiakban
végrehajtják a biztonsági szolgálatvezető utasításait, valamint a Tűzriadó Tervben
részükre meghatározott feladatokat.

 Tűz, baleset esetén a jelzést követően kötelesek a tűzoltást, a baleset elhárítást
megkezdeni a saját testi épségük veszélyeztetése nélkül. A kiérkező tűzoltóságnak a
szükséges felvilágosítást és segítséget meg kell adni. (pl.: A tűz által érintett területen
tartózkodik-e valaki, a tűz által érintett terület megközelítési útja, tűzoltó berendezések
helyei, tűzoltó vízforrások helye, közmű nyitó és záró szerkezeteinek helye stb.)

 Kezdeti, kialakuló tűz esetén a rendelkezésre álló eszközökkel (kézi tűzoltó készülék
igénybevételével, vagy fali tűzcsap használatával) eloltják a tüzet.

 Az eloltott tűzről is minden esetben kötelesek értesíteni a biztonsági szolgálatvezetőt,
és az üzemeltetés vezető.

 A dolgozók kötelesek megismerni az általuk őrzött terület adottságait, munkájuk
ellátására vonatkozó utasításokat, szabályokat.
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 Kötelesek

megismerni az Irodaház területén elhelyezett, ill. beépített
biztonságtechnikai eszközöket, berendezéseket, így különösen a tűzjelzés,
szakaszolás, tűzoltás lehetőségeit, módját.

 Elvégzik a tűzjelző rendszer napi ellenőrzését, és a tűzjelző rendszer üzemeltetési
naplójában dokumentálják azt. Hiba, vagy téves jelzés esetén értesítik az üzemeltetőt
és a jelzés, illetve az intézkedés tényét megfelelően dokumentálják.

 Ismerniük kell a lezárt helyiségek leadott kulcsainak, ill. tartalékkulcsainak helyét, ill.
hovatartozását.

 Ellenőrzik a munkaterületek zárásával és elhagyásával kapcsolatos feladatok
végrehajtását.

 A szolgálat minden tagja köteles a szolgálat ellátása során a tűzvédelmi szabályokat,
illetve jelen Szabályzat előírásainak (különös tekintettel a dohányzási tilalomra,
alkalomszerű tűzveszélyesség végzésére, mélygarázsokban történő parkolásra,
menekülési, kiürítési útvonalak szabadon tartására, tűzoltási - felvonulási területek
állandó használhatóságára vonatkozó szabályok esetén) megszegése esetén az
Üzemeltetést azonnal tájékoztatni.
2.7. Takarítást végző szolgáltató

 Felelős az irodaház területén részéről végzett takarítási tevékenység tűzbiztonsági
feltételeinek biztosításáért.

 A szolgáltatás végzésére vonatkozó érvényes szerződésben és a Szabályzatban
meghatározottak szerint biztosítja, hogy az irodaházban tevékenységet végzők
megismerjék a létesítmény – rájuk vonatkozó – tűzvédelmi használati szabályait.

 Meghatározza a megbízása, utasítása alapján elvégzésre kerülő munkavégzés (a
munkaterületre történő belépés, zárás, alkalmazható tisztítószerek stb.) tűzvédelmi
feltételeit.

 A feladatellátás során a munkavégzést akadályozó problémák felmerülése esetén a
létesítmény menedzser hatáskörébe tartozó intézkedések végrehajtását kezdeményezi.

 Gondoskodik arról, hogy a szolgáltatást végző alkalmazottak az irodaház
Szabályzatának rájuk vonatkozó előírásait megismerjék.

 Biztosítja, hogy a rendszeres szolgáltatást végzők az alkalmazásuk előtt, majd évente
– az ismeretszint fenntartása érdekében – ismétlődően írásban dokumentált tűzvédelmi
oktatáson vegyenek részt.

 Csak oktatásban részesült alkalmazott munkavégzést engedélyezi.
2.8. Takarítást végző szolgáltató alkalmazottai

 Jelen szabályzatban rögzített, rájuk vonatkozó, valamint a tűzvédelmi oktatások során
ismertetett előírásokat maradéktalanul betartják. A munkába álláskor, valamint
rendszeres munkavégzés esetén éves gyakorisággal tűzvédelmi oktatáson és
újraoktatáson kötelesek részt venni.

 Munkavégzésük során tapasztalt tűzvédelmi hiányosságokról veszélyhelyzetet jelentő
körülményekről haladéktalanul értesítik a munkát elrendelő vezetőt, távollétében vagy
akadályoztatása esetén a biztonsági szolgálatot.
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 Tűzveszély vagy robbanás veszélyes helyzet kialakulása vagy azt eredményező
körülmény esetén a munkavégzést azonnal beszüntetik. A tűz- és robbanásveszélyt
előidéző körülményt a szükséges módon (áramtalanítás, szellőztetés, a tűzveszélyes
folyadék letakarása, kifolyás megszűntetése, stb.) megszűntetik.

 Tűzeset bekövetkezése esetén a rendelkezésre álló eszközökkel lehetőség szerint a tűz
oltását megkezdik. A tűzesetnek az üzemeltetés, a biztonsági szolgálat és a tűzoltóság
felé történő jelzéséről azonnal intézkednek.

 Az eloltott tűzről is minden esetben kötelesek értesíteni az üzemeltetés vezetőt, és a
biztonsági szolgálatot ellátót.

 A tűzvédelmi szabályokra vonatkozóan a munkát elrendelő vezető, az üzemeltetés
vezető, a biztonsági szolgálat, a tűzvédelmi szolgáltatást ellátó szervezet
képviselőjének utasításait, instrukcióit kötelesek maradéktalanul végrehajtani.
2.9. S-TŰZ Kft. mint tűzvédelmi szolgáltató (tulajdonossal kötött szerződés

szerint) feladatai


Rendszeresen figyelemmel kíséri, segíti, ellenőrzi Eiffel Tér Irodaház területén a
tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, előírások, rendelkezések megtartását,
hiányosság esetén intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez azok megszüntetésére.

 Elősegíti a tűzvédelmi szabályok végrehajtását, érvényre juttatását. Tevékenységét az
Üzemeltető irányításával, annak megbízottjaként látja el.

 A tűzvédelmet érintő változásokról, munkájáról rendszeresen tájékoztatja az
üzemeltetőt, illetve a tulajdonost.

 Figyelemmel kíséri, véleményezi az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység
feltételeinek meghatározását, szükség esetén közreműködik az eseti előírások
meghatározásában.

 Szükség esetén részt vesz a tűzvédelemmel kapcsolatos hatósági, szakhatósági
eljárásokban.

 Elvégzi az Üzemeltető és Biztonsági szolgáltató alkalmazásában lévő, az Eiffel Tér
Irodaház területén tevékenységet végző munkavállalók tűzvédelmi oktatását, illetve az
évenként ismétlődő tűzvédelmi oktatásokat, és azok dokumentálását. Elősegíti a
vonatkozó tűzvédelmi szabályok és előírások megismerését.

 Gondoskodik a Tűzvédelmi Szabályzat és mellékletei (pl.: Tűzriadó Terv stb...)
szükség szerinti aktualizálásáról a mindenkor hatályos jogszabályoknak, és a területi,
személyi, dologi változásoknak megfelelően.

 A létesítmény területén, negyedéves gyakorisággal tűzvédelmi bejárást tart, és
megállapításai alapján javaslatot tesz, és segítséget nyújt a feltárt hiányosságok
megszüntetésében.

 Tűzvédelmi ügyekben szakmai segítséget nyújt az Üzemeltető és a Tulajdonos
részére.
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2.10. A bérlők tűzvédelmi feladatai

 Kötelesek külön rendelkezés nélkül is gondoskodni a jogszabályokban és kötelezően
alkalmazandó szabványokban meghatározott tűzvédelmi előírások, követelmények
érvényre juttatásáról, megtartásáról és a tevékenységi körükkel kapcsolatos
veszélyhelyzet megelőzésének és elhárításának feltételeiről, továbbá a tűzvédelem
fejlesztéséről.

 Kötelesek Eiffel Tér Irodaház általános rendjét, a tűzvédelmi használati szabályokat,
előírásokat maradéktalanul betartani és betartatni.

 A bérlők felelősek a használatukban lévő épületrész, gépek, berendezések, eszközök,
anyagok stb. tűzvédelmi biztonságáért, a vonatkozó tűzmegelőzési szabályok
megtartásáért és megtartatásáért.

 Gondoskodnak a hatályos tűzvédelmi előírások és a jelen Tűzvédelmi Szabályzatban
foglaltak maradéktalan betartásáról és betartatásáról.

 Biztosítják, hogy a munkavállalóik az irodaház tűzvédelmi használati szabályait, tűz
esetén végrehajtandó feladataikat - rendszeres oktatás keretében - megismerjék és
tevékenységüket a vonatkozó előírások szerint végezzék.

 Tevékenységük során biztosítják a tűzvédelmi feladatok ellátásához a szükséges
anyagi, tárgyi és személyi feltételeket, a munkafolyamatokat úgy szervezik, hogy a
tűzvédelmi előírások betarthatók legyenek.

 Gondoskodnak az előírt, illetve készenlétbe helyezett tűzvédelmi felszerelések,
eszközök meglétéről, megfelelő működőképességéről, hozzáférhetőségéről, biztosítják
azok rendeltetésszerű használatát, hiányosság esetén megteszik a szükséges
intézkedéseket.

 A bérelt területeken a saját tulajdonukban lévő elektromos berendezések, irodai gépek,
konyhai berendezések üzembiztos működésének érdekében, a gépek, berendezések,
illetve a működtetésükhöz kiépített elektromos hálózat időszakos tűzvédelmi
szabványossági felülvizsgálatait el kell végeztetniük, a felülvizsgálat során feltárt
esetleges hibákat meg kell szüntetniük.

 Felelősek a bérelt területeken, tűzszakasz határon lévő tűzgátló ajtók tűzriadó esetén
történő automatikus csukódásáért, ennek érdekében gondoskodnak arról, hogy az
üzemszerűen nyitva lévő ajtók ne legyenek kitámasztva.

 A napi tevékenység befejezésével ellenőrzik a tűzvédelmi használati szabályok
megtartását, és a szabálytalanságokat megszüntetik.

 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény 19. § (1) bekezdése „…, ha a munkavégzésben részt vevő
családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,…tűzvédelmi
szabályzatot kell készíteniük.” valamint a 30/1996 (XII.6.) BM rendeletben és a
54/2014 (XII. 5.) BM rendeletben foglaltak továbbá a jelen Tűzvédelmi Szabályzat
alapján, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tüzek megelőzése, a tűz elleni
védekezésben résztvevők jogainak, kötelezettségeinek, valamint a védekezés
személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek meghatározása érdekében ki kell adniuk a
saját tevékenységükre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzatot, tűzveszélyességi
osztályba sorolást, s ezek egy példányát az Üzemeltető részére át kell adniuk.
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 Saját tűzvédelmi szabályzatukban meg kell határozniuk a munkavállalók tűz esetén
végrehatandó feladatait, az épület kiürítése esetén a védőtávolságok figyelembe
vételével, a többi bérlővel, Üzemeltetővel, Biztonsági szolgálattal egyeztetve a
gyülekezési helyeket.

 Az irodaház, tűzriadó alkalmával történő kiürítésének jogszabályban előírt időben
történő végrehajtása érdekében, a munkavállalók közül, arra alkalmas 3 felelős
személyt kell kijelölniük, akik a bérelt területek biztonságos kiürítését felügyelik,
munkatársaikat irányítják, és miután meggyőződtek a terület teljes kiürítéséről a
földszinti recepción jelzik annak tényét a Biztonsági szolgálatnak. Munkaidő alatt a 3
felelős személyből 1 főnek mindig a házban kell tartózkodnia. A kiürítésben
közreműködő munkavállalóknak az Üzemeltetés által biztosított láthatósági mellényt
kell viselniük. (Tűzriadó tervben foglaltaknak teljes mértékben kötelesek eleget tenni)

 Biztosítják a bérelt területeken a helyiségek tűzveszélyességi osztályának megfelelő
darabszámú, a keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékeket. Elvégeztetik az
általuk biztosított tűzoltó készülékek szükséges karbantartását, ellenőrzését.

 Kötelesek Eiffel Tér Irodaház területén lévő fali tűzcsapok, tűzoltó készülékek,
tűzvédelmi berendezések, felszerelések és anyagok, tűzjelző- és épület-felügyeleti
rendszer, számítógépes hálózat, villamos - és gépészeti berendezések üzemeltetésével,
tűzvédelmi ellenőrzésével, karbantartásával kapcsolatos tevékenységet eltűrni illetve
abban a szükséges mértékig közreműködni s a rájuk eső költségeket viselni.

 Lehetővé kell tenniük, hogy a napi munkaidőt követően az épületben működő
biztonsági szolgálat rendkívüli események (pl. tűz) esetén a szükséges intézkedéseket,
beavatkozásokat késedelem nélkül megtehesse az általuk használt területen is, ennek
érdekében, a lezárt helyiségek kulcsait, a szükséges vagyonvédelmi előírások betartása
mellett, az üzemeltető részére át kell adniuk.

 Lehetővé kell tenniük, hogy amennyiben a bérelt terület védelmére, önállóan
biztonsági szolgáltatót alkalmaznak, az együttműködjön az üzemeltetővel
szerződésben álló, az épületben működő biztonsági szolgálattal, hogy rendkívüli
események (pl. tűz) esetén a szükséges intézkedéseket, beavatkozásokat késedelem
nélkül közösen megtehessék.

 Naprakészen vezetik, és megfelelően kezelik a saját tűzvédelmi nyilvántartásokat,
iratokat, dokumentumokat.

 Rendszeresen kötelesek ellenőrizni területükön a tűzvédelmi jogszabályok,
szabványok, előírások, rendelkezések megtartását, hiányosság esetén kötelesek
intézkedni, illetve tájékoztatni az Üzemeltetőt, vagy a Tulajdonost azokról a gátló
körülményekről, mulasztásokról, hiányosságokról, amelyek a tűzvédelmi előírások
betartását akadályozzák. A tűzvédelmi helyzetre kiható változásokat az Üzemeltető
illetve a tulajdonos részére haladéktalanul kötelesek jelezni.

 Kötelesek részt venni a hivatásos tűzoltóság által tartott eljárásokon (ellenőrzés,
szemle, stb.), biztosítani az ellenőrzés lehetőségét és feltételeit. Szükség esetén
lehetővé kell tenniük az üzemeltető, illetve a tulajdonos, továbbá ezek megbízottja
részére a tűzvédelemmel kapcsolatos előírások, szabályok megtartásának ellenőrzését.

 Előzetes egyeztetés alapján lehetővé kell tenniük a Tűzoltóság helyszíni
gyakorlatainak megtartását és szükség esetén közreműködni abban.
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 Az Üzemeltető, illetve a tulajdonos előzetes engedélye nélkül semmiféle - a
tűzvédelmi viszonyokat is érintő - változtatást, átalakítást stb. nem hajthatnak végre.
Különösen érvényes ez a fali tűzcsapokat, tűzoltó készülékek készenléti helyét,
tűzjelző- és épület-felügyeleti rendszert, a számítógépes hálózatot, a villamos - és
gépészeti berendezéseket érintő tervezett változtatásokra. Ezen berendezéseken,
rendszereken végrehajtandó változtatásokkal, módosításokkal kapcsolatban a
változtatást kezdeményezőnek az Üzemeltető, illetve a tulajdonos előzetes engedélyén
kívül be kell szereznie a szükséges hatósági, szakhatósági engedélyeket is. Az
engedélyezett változtatások megtörténtét követően a munkálatok elvégzésének
szakszerűségét és vonatkozó előírásoknak megfelelősségét tanúsító igazolásokat,
nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat az Üzemeltető részére át kell adni.

 A bérelt területeken, a bérlő megrendelésére történő, külső szolgáltató által végzett
építőipari jellegű tevékenység végzésének feltételeit, a vonatkozó tűzvédelmi
szabályokat a tevékenység megkezdése előtt a munkavégzőkkel ismertetni kell,
amelynek tényét oktatási naplóban kell rögzíteni. A tevékenységeket az Üzemeltetővel
egyeztetni kell.

 A bérelt területeken a munkafolyamatokat úgy kell megszervezni, hogy az egyes
lépcsőházi blokkokhoz tartozó területeken, a maximális befogadóképességnél több
személy egyidőben ne tartózkodhasson.
2.11. A létesítményben dolgozók tűzvédelmi feladatai

 A dolgozók a tűzesetek megelőzése, a keletkezett tűz eredményes oltása, illetve
szükség esetén az épület biztonságos kiürítése érdekében kötelesek megismerni és
betartani a Tűzvédelmi Szabályzat előírásait, valamint a tevékenységükre,
munkakörükre vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, előírásokat. A tűzvédelmi
szabályok, előírások érvényre juttatásáról külön intézkedés nélkül is gondoskodniuk
kell.

 Kötelesek a munkába állást megelőző, illetve évenként ismétlődő munkakörüknek
megfelelő tűzvédelmi oktatáson, továbbképzésen részt venni, az oktatáson
elhangzottakat munkájuk során alkalmazni, tevékenységük során a különféle kezelési,
karbantartási, technológiai utasításokban foglaltakat betartani, tűzoltó készülékek,
eszközök, felszerelések használatát megismerni.

 A munkaterületükön meg kell ismerniük a tűzoltó készülékek, tűzcsapok, tűzjelző kézi
jelzésadók helyét, a keletkezett tűz jelzésének lehetőségeit, módját, ismerniük kell a
menekülési útvonalakat, vészkijáratokat azok megközelíthetőségét.

 A munkaterületükön a napi munka befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi
használati szabályok megtartását és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. Az
ellenőrzést végző személy mindenkor a munkaterületet utolsóként elhagyó dolgozó.
Az ellenőrzés főként a következőkre terjedjen ki:
o a tűzoltó készülékek, , hozzáférhetősége,
o a közlekedési utak, kijáratok szabadon hagyása,
o elektromos készülékek feszültségmentesítése, áramtalanítása, kivéve a
folyamatos üzemmódú berendezéseket.
o a helyiségek biztonságos zárása,
o egyéb tűzveszélyt okozó, vagy tűzoltást nehezítő körülmények megszüntetése.
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 Tűzriadó alkalmával, amennyiben a tűzjelző szirénák megszólalnak minden
munkavállaló kötelessége késedelem nélkül a kiürítési útvonalakon az épületet
haladéktalanul elhagyni. A kiürítést azokról a területekről is végre kell hajtani, amely
területek a tűzzel átmenetileg nincsenek veszélyeztetve. A kiürítés során az
üzemeltetés vezető, a biztonsági szolgálat, illetve munkahelyi vezető, vagy az általa
megbízott személy utasításait maradéktalanul végre kell hajtani. Amennyiben a
tűzjelző szirénája elhallgat, a kiürítést akkor is végre kell hajtani a Tűzriadó Tervben
leírtak szerint.

 Minden dolgozó Eiffel Tér Irodaház, vagy annak közvetlen környezetében keletkezett
tűz esetén az épület üzemeltetés vezetője, biztonsági szolgálata, illetve munkahelyi
vezetője, vagy az általa megbízott személy utasításai szerint, szükség esetén, fizikai és
szellemi képességeinek megfelelő mértékben köteles a tűzjelzésben, oltásban,
mentésben közreműködni.
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III.)

FEJEZET

A TŰZVÉDELMI OKTATÁSSAL, TOVÁBBKÉPZÉSSEL
KAPCSOLATOS FELADATOK
 A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy dolgozói a munkakörükkel,
tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése
előtt, majd az ismétlődő rendszeres tűzvédelmi oktatás, továbbképzés keretében
elsajátítsák, és a tűz esetén végzendő feladatokat megismerjék, illetőleg a részükre
előírt tűzvédelmi szakvizsgát letegyék.

 Minden újonnan belépő dolgozót munkába állítása előtt, továbbá a munkahely, a
munkakör, a munkafolyamat, illetve a tűzvédelmi helyzet megváltozásakor tűzvédelmi
oktatásban kell részesíteni.

 A dolgozókat évenként ismétlődő - a munkakörüknek megfelelő- tűzvédelmi
továbbképzésben kell részesíteni.

 Azon dolgozók részére, akik a tűzvédelmi továbbképzésen nem tudtak részt venni
pótlólag kell a szükséges oktatást megtartani.

 A felvételre kerülő, illetve Eiffel Tér Irodaház területén munkába lépő dolgozók
tűzvédelmi oktatásáról a dolgozók munkáltatóinak kell gondoskodniuk. Ugyancsak a
munkáltatók felelősek az ismétlődő tűzvédelmi továbbképzés megszervezéséért,
valamint a dolgozók oktatáson, továbbképzésen való részvételének biztosításáért, a
szükséges feltételek megteremtéséért.

 Az oktatás, továbbképzés megtörténtét minden esetben dokumentálni kell. A
dokumentumnak tartalmaznia kell az oktatás időpontját, tárgyát, az oktatott és oktató
személyek aláírását. Aláírásával (nyilatkozatával) a dolgozó az oktatás illetve
továbbképzés megtörténtét, az ott elhangzottak megértését ismeri el, ezért e
dokumentumot meg kell őrizni. Az üzemeltető kérésére az oktatás tényét bizonyító
iratot kötelesek bemutatni.

 A dolgozók oktatása során legalább a következőket kell ismertetni:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

a Tűzvédelmi Szabályzat (Tűzriadó terv) előírásai,
általános tűzvédelmi ismeretek,
a munkahely és a munkafolyamatok tűzveszélyessége,
a tűzmegelőzési szabályok, előírások,
a tevékenységgel kapcsolatos tűzvédelmi szabályok,
a tűzjelzés lehetősége, módja,
a tűz esetén követendő magatartás,
a tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések használata,
a tűzvédelmi szabályok, előírások megszegésének következményei.
Meghatározott foglalkozási ágakban, munkakörökben (pl. kazánfűtők, nyílt
lánggal járó munkát végzők) csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával
rendelkező személy foglalkoztatható. Eiffel Tér Irodaház területén tűzvédelmi
szakvizsgához kötött tevékenységet, csak külső vállalkozás végezhet.
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IV.) FEJEZET
AZ ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG
 Tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol az tüzet vagy robbanást
okozhat.

 Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység Eiffel Tér Irodaház területén nem
végezhető.

 Tűzveszélyesnek kell tekinteni minden olyan tevékenységet, amely a környezetében
lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékleténél, lobbanás pontjánál magasabb
hőmérséklettel, valamint nyílt lánggal, izzással, veszélyes szikrázással jár. Jellemző
tűzveszélyes munkák például az alábbiak:
o lánghegesztés, lángvágás,
o villamos ívhegesztés,
o gázlámpa használata (forrasztás),
o különböző anyagok nyílt tűzön melegítése,
o sarokcsiszolás (flexelés),
o szabadban történő tüzelés.

 Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak a munkát elrendelő személy (általában
az üzemeltetés vezető) által előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján, az
előírások megtartásával szabad végezni. A külső szervezet vagy személy által végzett
tűzveszélyes tevékenységre is a munkát elrendelő határozza meg a feltételeket,
azonban ezeket, a feltételeket az üzemeltetés vezetőjével, illetve a tulajdonos
képviselőjével egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságoknak
megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki. Az alkalomszerű tűzveszélyes
tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia 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. (Lásd Melléklet)

 A munkavégzés feltételeinek meghatározására jogosult személy szükség esetén kikéri
a tűzvédelmi megbízott véleményét is.

 Az írásbeli feltétel meghatározást 2 példányban kell kiállítani. Az eredeti példányt a
munkavégzőnek át kell adni, aki azt a tevékenység időtartama alatt köteles magánál
tartani, a másik példányt a tűzvédelmi iratok között kell megőrizni.

 Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia 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.

 A feltétel meghatározást köteles aláírni a munkát elrendelő személy, a munkavégző és
a munkavégzés szempontjából érintett terület vezetője is.

 Az alkalomszerűen végzett tűzveszélyes tevékenység veszélyességét alapvetően a
mindenkori környezet. határozza meg, ezért a munkát elrendelő előzetesen köteles az
érintett munkaterületet tűzvédelmi szempontból megvizsgálni s a feltétel
meghatározásnak mindenkor tartalmaznia kell a helyi sajátos körülményekre való
utalást.
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 A tűzveszélyes tevékenység végzésére jogosító feltétel meghatározást csak akkor
szabad kiadni, ha a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételei adottak. A
tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására
alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

 Tűzvédelmi szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes
szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet
szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

a

tűzvédelmi

 A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a
környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen, a tüzet és az üzemeltetett
tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad. Veszély esetén, vagy ha arra
szükség nincs a tüzet azonnal el kell oltani.

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

 A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a kezdéstől a
befejezésig a munkát elrendelő - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles
biztosítani. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszint és
annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan
körülményt megszüntetni, ami tűzet okozhat. A munka befejezését a munkát
elrendelőnek be kell jelenteni.



Eiffel Tér Irodaház területén végzendő tűzveszélyes tevékenységre az alábbi
személyek adhatnak engedélyt:
o Eiffel Tér Irodaház üzemeltetés vezetője
o A tűzveszélyes munkát végző külső vállalkozás vezetője, a fent nevezettel
egyetértésben.
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V.)

FEJEZET

TŰZJELZÉS SZABÁLYAI, TŰZ ESETÉN KÖVETENDŐ
MAGATARTÁS


Eiffel Tér Irodaház helyiségei automatikus füst- vagy hőérzékelő eszközökkel, kézi
jelzésadókkal és hangjelzőkkel vannak felszerelve. Az érzékelők, a kézi jelzésadók és
a hangjelzők egy, tűzjelző hálózathoz vannak csatlakoztatva.

 Tűz esetén a tűzjelző központba beérkező jelzés hatására a berendezés jelzi a
központnál a tűz keletkezési helyét, és automatikus tűzoltósági átjelzést indít 2 perc
késleltetéssel. Megszólaltatja a tűzjelző szirénákat 2 perc késleltetéssel, elindítja a
központhoz kapcsolódó alábbi vezérléseket:
o tűzjelző szirénák,
o lépcsőházi túlnyomást biztosító ventillátorok,
o hő- és füstelvezetés, frisslevegő utánpótlás,
o liftek,
o tűzgátló kapuk, ajtók,
o kiürítési útvonalon lévő ajtók, beléptető rendszerek,
o tűzoltósági átjelzés

 Kézi tűzjelzés adóval indított tűzjelzés hatására a 2 perc késleltetés felülíródik és a
vezérlések azonnal aktiválódnak.

 Aki a létesítmény területén, vagy annak közvetlen közelében tüzet, vagy annak
közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, azonnali kötelessége a
közelben tartózkodó személyek hangos „TŰZ VAN” kiáltásokkal riasztani és a tüzet
késedelem nélkül jelezni a biztonsági szolgálatnak, a rendelkezésre álló házi
telefonvonalon, és kézi jelzésadó használatával.

 A biztonsági szolgálat értesítésével párhuzamosan az illetékes tűzoltóságot is
értesíteni kell a 105 telefonszámon.

 A telefonon történő tűzjelzésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
o
o
o
o

a tűzeset, káreset pontos helyét, címét,
mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve,
történt-e személyi sérülés, emberélet veszélyben van-e,
a jelző nevét, a jelzésre használt készülék számát.

 Tűzjelzéskor egy biztonsági őrnek haladéktalanul a helyszínre kell indulni az esemény
megállapításának céljából. Valós tűz esetén, a helyszínen tapasztaltakról tájékoztatni
kell a biztonsági szolgálatvezetőt, és kézi jelzésadó működtetésével meg kell erősíteni
a jelzést.

 Tűzjelző szirénák megszólalásakor, még abban az esetben is, ha a környezetben tűz
kialakulása nem tapasztalható, a létesítményben tartózkodók kötelessége a kiürítési
útvonalakon a létesítmény késedelem nélküli elhagyása.

 Valós tűz esetén, amennyiben a káreset jellege megkívánja, az üzemeltetés vezető és a
biztonsági szolgálatvezető irányításával a mentési munkákat haladéktalanul meg kell
kezdeni. A mentési munkálatok elvégzéséhez az üzemeltetés vezető és a biztonsági
szolgálatvezető a bérlők közreműködését is igénybe veheti, a tűzoltóság
megérkezéséig.
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 Az elsődleges feladat – amennyiben történt személyi sérülés – a sérült személyek
biztonságos helyre való menekítése, az emberi élet mentése.

 Az időben észlelt, kezdeti szakaszában lévő tűz általában még eredményesen oltható,
ezért a tűz észlelésekor – mérlegelés alapján – ha várhatóan a kisebb tűz a
rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel eloltható, úgy meg kell kezdeni a tűz oltását, és
ezt követően kell a jelzést végrehajtani a tűzoltóság felé. (A biztonsági szolgálat felé
mindig észlelésekor kell a jelzést megtenni, hogy a szükséges intézkedéseket
késedelem nélkül megtehessék.)

 A tűz keletkezési helyét és a veszélyeztetett területeket áramtalanítani kell. A
létesítmény teljes, illetve területenként szakaszolt áramtalanítása, a -1 szinten lévő
diszpécser helyiségből végezhető el.

 A rendelkezésre álló eszközökkel meg kell kezdeni tűz oltását, továbbterjedését meg
kell akadályozni, a veszélyeztetett területekről a tűzveszélyes anyagokat el kell
távolítani. A tűz oltása során a kézi tűzoltó készülékek oltóanyagát a tűz terjedésének
irányából 3-5 méter távolságból a tűz szélétől a középpontja felé haladva juttassuk a
tűzbe.

 A tűz oltását csak saját és mások veszélyeztetése nélkül kezdjük meg és lehetőség
szerint egyedül, ne végezzük. Amennyiben több készülék áll a rendelkezésünkre, úgy
azt egyidőben és ne egymást követően használjuk.

 Ha a keletkezett tűz jellegénél, nagyságrendjénél, megközelíthetőségénél, vagy
bármely más okból eredően olyan mértékű, hogy az oltási beavatkozási kísérlet a
közreműködőket veszélybe sodorhatja, úgy az abban részt vevők azonnali kötelessége
a tűz helyszínének, illetve az épületnek mielőbbi elhagyása.

 A hivatásos tűzoltóság megérkezésétől kezdődően mindenki köteles a tűzoltás vezető
utasításai szerint ténykedni. A tűzoltás színhelyén más személy csak a tűzoltásvezető
előzetes egyetértésével intézkedhet.

 A tűzoltásban, műszaki mentésben mindenki köteles - ellenszolgáltatás nélkül - a tőle
elvárható módon, személyes részvétellel, adatok közlésével közreműködni.

 A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetőleg az emberi beavatkozás nélkül
megszűnt tüzet is kötelező a hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak késedelem nélkül
bejelenteni és a kár színhelyét a tűzvizsgálat vezetőjének intézkedéséig változatlanul
hagyni.
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VI.) FEJEZET
ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK
6.1. Az anyagok tűzveszélyességi osztálya
-

-

-

Robbanásveszélyes osztályba tartozik
o a kémiai biztonságról szóló törvény szerint robbanó, fokozottan tűzveszélyes,
tűzveszélyes, kismértékben tűzveszélyes anyag és keverék,
o az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van vagy
nyílttéri lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, vagy üzemi hőmérséklete nagyobb, mint a
nyílttéri lobbanáspont 20 °C -kal csökkentett értéke,
o az éghető gáz, gőz, köd,
o az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez és
o az e rendelet hatálybalépése előtt „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt
anyag.
Tűzveszélyes osztályba tartozik
o a szilárd éghető anyag, ha nem tartozik robbanásveszélyes osztályba,
o a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolaj ok, petróleum,
o az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, vagy
üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb,
o az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével,
o a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150 °C-nál
magasabb gyulladási hőmérsékletű B-F tűzvédelmi osztályú építőanyag,
o az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel
nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig
50%-nál kisebb és
o az e rendelet hatálybalépése előtt „C” vagy „D” tűzveszélyességi osztályba sorolt
anyag.
Nem tűzveszélyes osztályba tartozik
o a nem éghető anyag,
o az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és az e rendelet hatálybalépése előtt
„E” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.

6.2. A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok
(1) Az üzemeltetőnek, tulajdonosnak, bérlőnek a használat, a tevékenység végzése során
gondoskodnia kell arról, hogy
a) az építmény, építményrész létesítésekor hatályos előírások által elvárt biztonsági szintet a
használat és az átalakítások, változtatások során fenntartsa,
b) a használati tűzvédelmi előírásokat betartsa,
c) tevékenységével tüzet, robbanást, robbanásveszélyt ne okozzon,
d) folyamatosan biztosítsa a tűz észlelésének, jelzésének, oltásának, a kiürítésnek, a
tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, tűzoltótechnikai eszközök működésének,
hozzáférhetőségének, észlelhetőségének jogszabály vagy hatóság által előírt feltételeit,
e) a tűzvédelmi célú dokumentumokat naprakész állapotban, hozzáférhető helyen tartsa,
f) a tűzvédelmi célú jelölések észlelhetőségét, egyértelműségét fenntartsa, és
g) a robbanás elleni védelmet, az alkalmazott berendezések robbanásbiztos kialakítását és
működőképességét a robbanásveszélyes technológia teljes élettartama során fenntartsa.
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(2) Az építményt, építményrészt, a szabadteret csak a rendeltetésére vonatkozó tűzvédelmi
követelményeknek megfelelően szabad használni.
(3) A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, forgalmazást, valamint az
egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi
követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési
egységben, építményben szabad folytatni.
(4) A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos
tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.
(5) Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető, kivéve, ha a tárolt anyag
mennyisége, minősége, elhelyezése nem növeli a tűz átterjedésének veszélyét. Ezen területet a
hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.
(6) A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a
tevékenység során keletkezett fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten
tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként,
valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
(7) Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó
folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú
edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
(8) Robbanásveszélyes térben csak olyan készülék, eszköz, berendezés, erő- és munkagép
helyezhető el és használható, amely az alkalmazási helyén a megállapított robbanásveszélyes
zóna minőségének, valamint hőmérsékleti osztályának vagy mértékadó legmagasabb
hőmérsékletének megfelel, és amit a robbanásvédelem szabályai szerint gyártottak,
felülvizsgáltak, karbantartottak, javítottak.
2. (1) A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, fokozottan
tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló
gázt szállító csőrendszernél és tárolóedénynél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és
készüléknél az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz
szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell
itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell
tárolni.
(2) Az üzemszerűen csepegő fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó
folyadékot nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagú edénybe kell felfogni. A felfogó edényt
szükség szerint, de legalább a műszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt
helyen kell tárolni.
(3) A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot alkalomszerűen
csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg
gyújtóforrás nincs.
3. (1) Olajos, zsíros munkaruha, védőruha - ruhatár-rendszerű öltöző kivételével - csak
fémszekrényben helyezhető el.
(2) 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.
(5) Ha fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes
állapotban fordul elő a helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely
gyújtási veszélyt jelenthet.
(7) Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolójának, a
közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó
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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.
(8) Az OTSZ 67. § (1) bekezdés szerint kialakított homlokzati mentési pontok
megközelíthetőségét az adott szinten és tűzszakaszban tartózkodók részére biztosítani kell.
4. (1) 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.
(2) A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól
látható helyen a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra
figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.
(3) A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan
meg kell jelölni.
(4) A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell
jelölni.
(5) A mentésre szolgáló nyílászárók helyét - a lakóépületek, lakó rendeltetésű épületrészek,
lakások kivételével - a homlokzaton és az épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót
tartalmazó helyiség, helyiségcsoport bejáratánál jól látható és maradandó módon kell jelölni.

6.3. Dohányzás
(1) Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni,
ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
(2) Dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol
fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, tárolnak,
dolgoznak fel, használnak. A dohányzás és a nyílt láng használatának tilalmát biztonsági jellel
kell jelölni.
(3) Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására,
feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségbe vagy szabadtérbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást
bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott
feltételek alapján szabad.

6.4. Raktározás és tárolás
Tárolás és forgalmazás kereskedelmi rendeltetés esetén
(1) Kereskedelmi egység területén az OTSZ 17. mellékletben foglalt 1. táblázat szerinti
mennyiségű, bontatlan csomagolású fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó
folyadék és aeroszol tárolható, forgalmazható.
(3) Pinceszinti kereskedelmi rendeltetésű helyiségben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes
osztályba tartozó folyadék és aeroszol nem tárolható és nem forgalmazható.
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Kereskedelmi egység területén maximálisan tárolható fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes
osztályba tartozó folyadékok és aeroszolok
A
1

B

2
3

4

5

6

C

D

E

A
kereskedelmi
Fokozottan
tűzvagy
Fokozottan
tűzvagy
robbanásveszélyes
egységet befogadó
robbanásveszélyes
Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes
folyadékok
és
aeroszolok
megengedett
kockázati egység
folyadékok és aeroszolok
folyadékok és aeroszolok tárolási jellemzői
mennyisége (liter/kg) a kereskedelmi egység
teljes
területén
megengedett összmennyisége
helyiségében, ha a helyiség alapterülete
oltóberende–zés
(liter/kg)

Eladótérben, tárolóhelyiségben, más
tűzveszélyességi osztályú anyagokkal
együtt
Eladótérben, tárolóhelyiségben, más
tűzveszélyességi
osztályú
anyagokkal együtt
Eladótérben, tárolóhelyiségben, más
tűzveszélyességi osztályú anyagokkal
együtt, ha a kereskedelmi egység önálló
tűzszakaszt képez
Eladótérben,
tárolóhelyiségben,
más
tűzveszélyességi
osztályú
anyagokkal együtt, ha a kereskedelmi
egység önálló tűzszakaszt képez

mint a kereskedelmi
teljes területén
3 000

nincs

legfeljebb
1 500 m2
1 000

nagyobb,
1 500 m2
1 500

van

1 500

3 000

3 000

nincs

3 000

4 500

6 000

van

4 500

9 000

9 000

egység

6.5. Tűzoltási út, terület és egyéb utak
1. (1) A menekülési útvonalak átbocsátóképessége nem szűkíthető le a menekülést biztosító
szélesség alá.
(2) A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint
oltóanyagszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani,
amely az időjárási viszonyoktól függetlenül alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és
működtetésére.
(3) Az 500 m2-t meghaladó alapterületű üzemi helyiségben vagy raktárhelyiségben a padlón
jól látható és tartós módon meg kell jelölni a legalább 2,4 m széles közlekedési utakat, a
falsík, a beépített gépsor, technológiai berendezések által határolt közlekedő és az állványos
raktározási terület kivételével.
(4) A személyek tartózkodására, közlekedésére szolgáló és üzemelés alatt álló helyiségek
kiürítésre szolgáló ajtóit lezárni, üzemszerűen zárva tartani akkor lehet, ha az ajtó vészeseti
nyithatóságát biztosítják. Abban az esetben, ha a rendeltetés, a tevékenység jellege a belső
nyithatóságot kizárja, az ajtó külső nyithatóságát a tűzvédelmi hatóság által meghatározott
módon biztosítani kell.
2. (1) Az épületek menekülési útvonalain fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és
mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el, nem tárolhatóak.
Ezalól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az
installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló, valamint a
helyiség rendeltetésével összefüggő tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a
padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.
(2) A menekülésre számításba vett közlekedőkben, nem füstmentes lépcsőházakban és a
pinceszinti helyiségekben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és füstelvezetés
hatékonyságát nem ronthatják.
(3) Tömegtartózkodásra szolgáló vagy a vonatkozó jogszabály szerinti zenés, táncos
rendezvények tartására szolgáló helyiségben égéskésleltető szerrel hatékonyan kezelt
dekoranyagok vagy akkreditált laboratórium által igazolt, a vonatkozó műszaki követelmény
szerinti 1-es osztálynak megfelelő függönyök alkalmazhatóak.
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6.6. Tüzelő-, fűtőberendezések
(1) Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely
rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
(2) A helyiségben ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat
tárolnak, előállítanak, felhasználnak, forgalmaznak nyílt lánggal, izzással vagy veszélyes
felmelegedéssel üzemelő berendezés - a tevékenységet kiszolgáló technológiai berendezés
kivételével - nem helyezhető el. Technológiai tüzelőberendezés létesítése esetén a tűz vagy
robbanás keletkezésének lehetőségét megfelelő biztonsági berendezéssel kell
megakadályozni.
(3) 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.
(4) 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. Cserépkályhában a tüzelést a munka befejezése előtt 2 órával meg
kell szüntetni és a kályhaajtót a helyiség elhagyásakor le kell zárni. A munkahely elhagyása
előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.
(5) Salakot és hamut csak teljesen lehűtött állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a kijelölt
salaktárolóba vagy a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
(6) 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.

6.7. Szellőztetés
(1) Olyan tevékenység, amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak hatékony
szellőztetés mellett végezhető.
(2) Ha a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag jelenléte során vagy
ahol fokozottan tűz- vagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten
tűzveszélyes osztályba tartozó anyag lerakódásával számolni lehet, a szellőztető
berendezéseket a gyártó által meghatározott rendszerességgel tisztítani kell.
(3) A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos.
(4) 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.
(5) A 14 méternél magasabban lévő legfelső használati szinttel rendelkező lakóépület
központi szellőző rendszerét, valamint melegkonyhás vendéglátó hely és melegkonyhás
vendéglátó üzlet szellőző, szagelszívó rendszerét a gyártó által meghatározott
rendszerességgel, annak hiányában lakóépületben 4 évente, melegkonyhás vendéglátó hely és
melegkonyhás vendéglátó üzlet esetében évente tisztítani, és annak elvégzését írásban
igazolni kell.

6.8. Hő- és füstelvezetés
(1) A természetes és a gépi füstelvezető, légpótló, valamint a füstmentesítést biztosító
nyílások nyílászáróinak, valamint a füstgátló szerkezeteknek a 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.
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(2) Az installációk, dekorációk, anyagok, bútorok és egyéb berendezési tárgyak nem
csökkenthetik a füstelvezetéshez, légpótláshoz szükséges nyílásfelületet, nem korlátozhatják a
hő és füst elleni védelem eszközeinek mozgását, működését.
(3) Az (1) bekezdés szerinti feliratokat, továbbá a hő- és füstelvezető rendszer, füstmentesítés
eszközei működtetésére szolgáló kapcsolók feliratát – a magyaron kívül – idegen nyelven is el
kell helyezni, ha ezt az építmény, építményrész használóinak nyelvismerete indokolja.
6.9. Csatornahálózat
(1) Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó
gázt, gőzt vagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, az ilyen
anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő,
fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt
fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.
(2) Abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz fokozottan tűz- vagy
robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot tartalmazhat, a csatornahálózatot berobbanás
ellen - az üzemeltetés zavartalanságának biztosításával - vízzárral szakaszokra kell bontani.

6.10. Villamos berendezés
(1) Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a
környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.
(2) 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.
(3) A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a
villamos tápellátásról le kell választani.
(4) 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.

6.11. Villám és sztatikus feltöltődés elleni védelem
1. 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.
2. (1) A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor
érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.
(2) A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem
rendelkezik, tűzvédelmi szempontból
a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba
tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy
tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
b) egyéb esetben legalább 6 évenként,
c) 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,
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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.
3. (1) A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó
villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát
a) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,
b) a létesítést követően az átadás előtt,
c) az LPS I és LPS II fokozat esetén legalább 3 évenként,
d) a c) pont alá nem tartozó egyéb esetben legalább 6 évenként, és
e) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki
követelményben foglalt különleges eseményt követően
kell elvégezni.
(2) A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

6.12. Oltóvíz
-

-

-

-

-

A létesítmény területén, tűzoltás céljára az 54/2014 (XII.5.) BM rendeletben
meghatározott oltóvíz-intenzitású tűzoltó vízforrásokat kell biztosítani.
Az oltóvizet szállító vízvezeték-hálózatban a vízkivétel szempontjából legkedvezőtlenebb
fali tűzcsapnál 200 mm2-es kiáramlási keresztmetszetnél legalább 200 kPa (2 bar) kifolyási
nyomást kell biztosítani.
A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell
jelölni.
A tűzoltó vízforrások, falitűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell.
A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről,
az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák
(továbbiakban együtt: felülvizsgálat) elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért
felelős szervezet gondoskodik.
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 tűzoltó vízforrásokat, valamint azok szerelvényeit, és tartozékait az 54/2014 (XII. 5.)
BM rendelet előírásai szerint kell ellenőrizni, felülvizsgálni, illetve karbantartani.

6.13. Tűzoltó készülék, felszerelés
Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani
- az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
- az önálló rendeltetési egységekben, vagy szabadtereken az 54/2014 (XII.5.) BM
rendeletben meghatározott alapterülethez tartozó oltó egység mennyiségnek
megfelelően,
- egyéb jogszabályi előírásnak megfelelően
Tűzoltó készülékek és az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségek
-
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MSZ EN 1866 szabvány
Oltóanyag-egység MSZ EN 3-7 szabvány szerinti tűzosztály
szerinti tűzosztály
[OE]
A
B
1
5A
21B
2
8A
34B
3
55B
4
13A
70B
5
89B
6
21A
113B
9
27A
144B
10
34A
12
43A
183B
15
55A
233B
16
IB
17
II B
18
III B
19
IV B
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 oltóanyagegységet kell figyelembe venni.
Önálló rendeltetési egység vagy
Robbanásveszélyes
anyag
Általános esetben
2
szabadtér alapterületig m
tárolása
50
2
6
100
3
9
200
4
12
300
5
15
400
6
18
500
7
21
600
8
24
700
9
27
800
10
30
900
11
33
1.000
12
36
minden további 250
+2
+6
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 előzőekben foglaltakat kell alkalmazni.
A tűzvédelmi hatóság az előzőekben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek,
eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.
-

A tűzvédelmi hatóság a fent meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök,
felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.
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-

-

-

-

-

A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni,
hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkezett 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.
Közösségi építményben a – fali tűzcsappal kombinált tűzoltó készüléket tartó fali tűzcsap
szekrény, vagy tűzoltó készülék tartó szekrény kivételével - tűzoltó készüléket legfeljebb
1,35 m - talpmagasság - akadálymentes elhelyezési magasságban kell rögzíteni. Helyéről
eltávolítani, a rendeltetésétől eltérő célra használni csak külön jogszabályban
meghatározottak szerint szabad.
A tűzoltó készülék karbantartását, az 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet alapján, hatóság által
nyilvántartásba vett karbantartó szervezettel, vagy karbantartó szervezettel szerződéses
jogviszonyban álló felülvizsgálóval el kell végeztetni az alábbi ciklusidők szerint:
- alapkarbantartás: a legutolsó karbantartástól számított 1 év (+ 1 hónap)
- középkarbantartás: a gyártási időponttól számított 5, 15 év (+1 hónap)
- teljes körű karbantartás: a gyártási időponttól számított 10 év (+1 hónap)
A tűzoltó készülék készenlétben tartására kötelezettnek vagy, az általa megbízott
személynek, a karbantartó cég által végzett ellenőrzésen felül rendszeresen legalább
negyedévenként (+1 hét) szemrevételezéssel kell vizsgálni a tűzoltó készülék
üzemképességét. A szemrevételezés alkalmával ellenőrizni kell, hogy a készülék:
- az előírt telepítési helyen van,
- rögzítése biztonságos,
- látható,
- magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható,
- használata nem ütközik akadályba,
- valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található,
- hiánytalan szerelvényekkel ellátott,
- fém vagy műanyag plombája, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet
OKF azonosító jele sértetlen és ép,
- felülvizsgálata esedékes-e, és
- állapota kifogástalan, üzemszerű.
Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak
megszüntetéséről.
A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a
tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet, mely tartalmazza
- a létesítmény nevét és címét,
- a tűzoltó készülékek típusjelét,
- a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely vagy a tűzoltó készülék
gyártási száma megadásával,
- a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát (készenlétben tartó
általi ellenőrzés, alapkarbantartás, középkarbantartás, teljes körű karbantartás) és
dátumát,
- a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és aláírását.
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6.14. Beépített tűzjelző és tűzoltó berendezés
1. (1) Az üzemeltető a gyártó, kivitelező kezelési utasításai és az alkalmazott műszaki
követelmény betartásával biztosítja a beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés
biztonságos és hatékony üzemeltetését.
(2) A beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés kezelését csak annak működésére
kioktatott személy végezheti.
(3) Az üzemeltetés, felülvizsgálat vagy karbantartás során jelentkező hibák javítására
haladéktalanul intézkedni kell.
(4) A felülvizsgálat és karbantartás során minden, a gyártó által előírt vizsgálatot és próbát el
kell végezni.
2. (1) A beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés üzemeltetéséről és karbantartásáról
naplót kell vezetni, mely tartalmazza
a) a berendezés főbb adatait,
b) a kezelők nevét,
c) az üzemeltetői ellenőrzések időpontját és megállapításait,
d) azt, hogy a karbantartás milyen specifikáció alapján történt,
e) az észlelt és kijavított hibákat,
f) a beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés működésbe lépését és okát, valamint a
meghibásodás időpontját (óra, perc),
g) a ki- és bekapcsolás időpontjait (nap, óra, perc) és
h) az ellenőrzést, karbantartást végző szervezet, személy nevét, aláírását vagy - elektronikusan
vezetett napló esetén - egyértelmű azonosítását, elérhetőségét.
(2) A naplót az utolsó bejegyzéstől számított legalább öt évig meg kell őrizni.
(3) A napló vezetését csak a beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés működésére
kioktatott személyek végezhetik.
(4) A beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés kezelési utasítását és az üzemeltetési
naplót meg kell őrizni és a hatóság részére ellenőrzéskor be kell mutatni.
3. (1) Az üzemeltető által a beépített tűzjelző berendezés központja (távkijelző, távkezelő
egység) felügyeletével és kezelésével megbízott személy vagy szolgáltató a berendezés
működésének vizsgálata kapcsán naponta ellenőrzi, hogy
a) ha a berendezés nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibát az üzemeltetési naplóba
bejegyezték-e, és, ha a hiba szakképzett beavatkozást igényel - nem a hálózat időleges
kimaradásáról van szó -, értesítették-e a jogosult személyt,
b) az előző nap bejegyzett hibára történt-e megfelelő intézkedés,
c) a tűzjelző központ valamennyi állapotjelzője működik-e.
(2) Ha az állandó felügyelet távfelügyeleten keresztül valósul meg, az (1) bekezdés c)
pontjában meghatározottak helyett elégséges meggyőződni, a központtal való kapcsolatról és
rendszerállapotról.
(3) Az ellenőrzés célja, hogy megállapítást nyerjen a belső hangjelző, a központ fényjelző és
információ-kijelzői megfelelően működik-e.
(4) Az ellenőrzés a gyártó által javasolt módon történik.
(5) Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy havonta ellenőrzi
a) az (1)-(4) bekezdésben foglaltak betartását,
b) hogy az üzemeltetési naplót folyamatosan vezetik-e,
c) hogy a felügyeletet ellátók részt vettek-e megfelelő oktatáson,
d) hogy a nyomtatók működéséhez szükséges eszközök, anyagok (papír festék, festékszalag)
rendelkezésre állnak-e.
(6) Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy háromhavonta ellenőrzi
a) az (5) bekezdésben foglaltak betartását,
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b) hogy történtek-e az épület használatában, technológiájában, kialakításában olyan
változások, amelyek befolyásolják a tűzjelző berendezés működését, különösen az
automatikus érzékelők érzékelési képességét, a kézi jelzésadók hozzáférhetőségét, a
hangjelzők hallhatóságát és
c) hogy a jelzések beazonosítására vonatkozó kimutatások, rajzok rendelkezésre állnak-e, a
grafikus megjelenítő eszköz üzemképes-e.
(7) A felülvizsgálatok és karbantartások között, rendszeres és rendkívüli felülvizsgálatok
vannak. A rendszeres felülvizsgálatok célja a tűzjelző berendezés megfelelő
működőképességének normál körülmények között történő ellenőrzése. Rendkívüli
felülvizsgálatot kell végrehajtani
a) tűzeset után,
b) téves riasztás esetén, kivéve, ha annak konkrét fizikai oka a helyszínen azonnal a téves
riasztást követően egyértelműen megállapítható,
c) a berendezés meghibásodása esetén,
d) a berendezés változtatása esetén,
e) hosszú üzemszünet után, amelynek időtartama meghaladta a fél évet, vagy
f) új karbantartóval kötött szerződés után.
4. (1) Beépített tűzoltó berendezések esetén az üzemeltető kioktatott személyzete
a) hetente szemrevételezéssel ellenőrzi az oltóanyag mennyiségét, az üzemképességgel
összefüggő jelzőeszközök értékeit és a megengedettnél nagyobb oltóanyaghiány esetén a
kezelési utasítás szerint jár el,
b) havonta szemrevételezéssel megvizsgálja a fúvókák, a csővezeték és az oltóközpont
állapotát, és ellenőrzi az oltóberendezéssel kapcsolatba kerülő munkavállalók képzettségét,
c) az oltóberendezés csővezetékeit és szerelvényeit tisztán tartja, a rájuk rakódó
szennyeződéseket eltávolítja és
d) az oltóanyag-kiömlő nyílás és a védendő anyag között az oltóanyag bejuttatása érdekében
megfelelő távolságot szabadon hagyja.
(2) Automatikus működésű vízalapú berendezések üzemeltetői
a) heti ellenőrzése kiterjed
aa) a víz- és oltóanyag-ellátás szemrevételezésére,
ab) a nyomásérték és a vízszintek ellenőrzésére,
ac) a nyilvánvaló hiányosságok feltárására,
ad) a fagymentességet biztosító fűtés hatásosságának ellenőrzésére, a kondenzvízgyűjtők
ürítésére,
ae) a próbariasztás ellenőrzésére szelep, szelepek nyitásával,
af) a szivattyúk automata és kézi indítására és újraindíthatóságára, a szivattyú próbaüzemére,
elektromos meghajtás esetén legalább 15 perc, belső égésű motor esetén legalább 20 perc beleértve a habanyag bekeverő szivattyút - és
ag) a vízellátást üzemi hálózatról tápláló vízáram és nyomás ellenőrzésére,
b) havi ellenőrzése kiterjed
ba) a belső égésű motor tömlőcsatlakozásainak szivárgásmentességének ellenőrzésére és
bb) a tartalék áramforrás ellenőrzésére.
(3) Az ellenőrzést a személyzet nélkül üzemelő létesítményekben nem szükséges elvégezni,
ha a távfelügyelet az (1) és (2) bekezdésben meghatározott paramétereket kontrollálni képes.
5. (1) Tűzjelző berendezések esetében a féléves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás során
az üzemeltető biztosítja, hogy a jogosult személy
a) ellenőrizze a tűzjelző berendezés (távkezelő, távkijelző egység) üzemeltetésének személyi
feltételeit,
b) ellenőrizze az üzemeltetési napló bejegyzéseit és tegye meg a szükséges beavatkozásokat a
berendezés helyes működésének érdekében,
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c) értékelje az üzemeltető által végzett ellenőrzés tapasztalatait, ha szükséges tegyen
javaslatot a berendezés helyes működésének helyreállítására,
d) 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
riasztásjelző eszközöket (hang-, fényjelzők) és működteti-e a vezérlési funkciókat, a sérülés
életveszély vagy károsodás (oltóanyag kiáramlása) elkerülésének érdekében megfelelő
eljárásokat kell alkalmazni,
e) ellenőrizze le az elsődleges és másodlagos tápforrások működését,
f) ellenőrizze a tűzjelző központ (távkezelő, távkijelző egység) hibajelzési funkcióinak
működését,
g) tűz- és hibaátjelző berendezés esetén ellenőrizze a kapcsolatot a fogadó állomások
(összevont ügyelet, tűzoltóság, távfelügyeleti állomás) felé és
h) végezzen el minden további ellenőrzést és vizsgálatot, amit a telepítő, forgalmazó vagy a
gyártó előírt.
(2) Éves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás során, az üzemeltetőnek legalább évente
kell biztosítania, hogy a jogosult személy
a) elvégezze az (1) bekezdésben foglalt feladatokat,
b) ellenőrizze le az összes érzékelő helyes működését a gyártó ajánlásainak megfelelően, az
automatikus érzékelők, és kézi jelzésadók mennyiségét figyelembe véve; az összes érzékelő
ellenőrzése felbontható, és elosztható a féléves (megállapodás esetén) negyedéves
felülvizsgálatokra és karbantartásokra, ha ezek során az érzékelők 50-50%-át (25-25%-át)
ellenőrzik,
c) szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy az összes vezeték szerelvény és berendezés
biztonságosan van-e rögzítve, sértetlen és megfelelően védett-e,
d) szemrevételezés során és az üzemeltető adatszolgáltatása figyelembevételével pontosítsa,
hogy történt-e bármilyen a tűzjelző berendezés megfelelő működését - különösen az
automatikus érzékelők, kézi jelzésadók, hangjelzők, fényjelzők elhelyezésének
megfelelősségét - befolyásoló változás, az épület vagy a helyiségek rendeltetésében,
használatában, a technológiában, az épületszerkezetekben, épületgépészeti elemekben.
(3) A rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás során az üzemeltető biztosítja, hogy a jogosult
személy, a (4)-(5) bekezdésben, továbbá a 258. § (1)-(4) bekezdésben meghatározottakat
elvégezze.
(4) Tűzeset után
a) - függetlenül attól, hogy azt a tűzjelző berendezés jelezte-e - szemrevételezéssel teljes
körűen, meg kell vizsgálni a tűz helyszínén és annak környezetében, hogy történt-e a
berendezés működését befolyásoló károsodás vagy meghibásodás,
b) meg kell vizsgálni, hogy a tűzjelző berendezés a tüzet észlelte-e, továbbá megfelelő
formában és részletességgel megjelenítette-e,
c) meg kell vizsgálni, hogy a tűzjelző berendezés szükséges működtetéseket - vezérlés,
hangjelzés, riasztástovábbítás - elvégezte-e, és
d) ha az ellenőrzés során a berendezés károsodása, meghibásodása vagy beavatkozást igénylő
elváltozása tapasztalható a szükséges javítást, cserét - a jogszabályban foglalt feltételek
megtartása mellett - el kell végezni.
(5) Téves riasztás esetén
a) meg kell vizsgálni, hogy milyen objektív és szubjektív körülmények vezettek a téves
riasztáshoz,
b) ha megállapítható a téves riasztást okozó körülmény, javaslatot kell tenni a felszámolására,
c) a téves riasztást okozó körülmény kialakulásának megakadályozása érdekében a szükséges
átalakítást, javítást, cserét - a jogszabályban foglalt feltételek megtartása mellett - el kell
végezni.
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7. (1) A tűzjelző berendezés meghibásodása esetén
a) meg kell vizsgálni, hogy milyen körülmények, okok vezettek a meghibásodáshoz,
b) meg kell vizsgálni, hogy milyen következményekkel járt a meghibásodás a tűzjelző
berendezés működésére vonatkozóan és
c) a hiba elhárításához szükséges átalakítást, javítást, cserét - a jogszabályban foglalt
feltételek megtartása mellett - el kell végezni.
(2) A tűzjelző berendezés változása esetén a megváltozott részekre és területre vonatkoztatva
az éves rendszeres felülvizsgálatot kell elvégezni.
(3) 30 napnál hosszabb teljes körű leállás (a továbbiakban: hosszú üzemszünet) után az éves
rendszeres felülvizsgálatot kell elvégezni.
(4) Új karbantartóval kötött szerződés után
a) ellenőrizni kell a szükséges iratok meglétét és
b) el kell végezni az éves rendszeres felülvizsgálatot.
(5) Dokumentálás keretében az ellenőrzés, a felülvizsgálat során tapasztaltakat az
üzemeltetési naplóba rögzíteni kell. A berendezés működésével, működőképességével
kapcsolatban tett észrevételeket, javaslatokat az érintettek - a tűzjelző központ felügyeletét
ellátó, az üzemeltetői ellenőrzést végző személy, a jogosult személy -, ha azok további
intézkedést igényelnek, írásban jelezik az intézkedésre jogosult felé.
(6) A napi ellenőrzés elektronikusan is lehet rögzíteni, ha az alkalmas a felelősség nyomon
követésére.
8. (1) Az üzemeltető kijelöl a tűzjelző berendezés megfelelő működésének, a személyi,
környezeti és műszaki feltételek ellenőrzésére egy személyt (a továbbiakban: felelős
személy), és biztosítja az előírt ellenőrzések megtartását, továbbá az ellenőrzések során feltárt
hiányosságokat megszünteti.
(2) Az üzemeltető biztosítja a rendszeres és rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás
megtartását, továbbá a feltárt hiányosságokat megszünteti.
(3) A felelős személy a meghatározott időszakonként szükséges ellenőrzéseket végrehajtja és
a tapasztaltak figyelembevételével a hiányosságokat az intézkedésre jogosult vezető felé
igazolt módon írásban jelzi.
(4) A jogosult személy a szolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglaltak szerint
meghatározott időnként a felülvizsgálatot, karbantartást végrehajtja, a tapasztaltak
figyelembevételével a hiányosságokat az intézkedésre jogosult vezető felé igazolt módon
írásban jelzi, az üzemeltető megbízása esetén a javításokat, cseréket elvégzi.
(5) A felülvizsgálat és karbantartás szolgáltatására vonatkozó szerződéstől való eltérés, az
abban foglaltak figyelmen kívül hagyása vagy megsértése esetén a tűzjelző berendezés nem
tekinthető felülvizsgáltnak és karbantartottnak.
(6) A beépített tűzjelző berendezés karbantartásának, szükség szerint javításának elvégzésre a
jogszabályban, gyártó által kiadott utasításban foglaltak irányadók.
9. (1) A tűzjelző berendezés felülvizsgálata során a jogosult személy
a) ellenőrzi a központ hang- és fényjelzéseit,
b) ellenőrzi a tűzjelző központ kezelő gombjainak működését,
c) az elsődleges tápellátás leválasztását követően ellenőrzi, hogy a tűzjelző központ
megfelelően jelzi-e a hibát,
d) az elsődleges tápellátás visszaállítását követően az akkumulátort (akkumulátorokat)
leválasztva ellenőrzi, hogy a központ megfelelően jelzi-e a hibát,
e) a c) és d) pont szerinti vizsgálat alatt ellenőrzi a tűzjelző központ működőképességét,
f) hibaállapotokat (zárlat, szakadás, földzárlat) szimulál a tűzjelző központ által felügyelt
összes áramkörön, és ellenőrzi, hogy a központ megfelelően jelzi-e a hibákat, az egyes
jelzőáramkörökön, a hang- fényjelzőket vezérlő kimeneteken, egyéb kimeneteken
(távfelügyelet, oltó kimenet) és
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g) ellenőrzi a biztosítékok állapotát a gyártó által előírt megfelelőség szerint (típus/érték).
(2) Az energiaellátás ellenőrzése során a jogosult személy
a) szemrevételezéssel ellenőrzi, hogy az akkumulátorok nem duzzadtak-e, nincs-e elektrolit
szivárgás, a csatlakozók nem lazultak-e meg, a csatlakozások biztosak-e és nincs-e
túlmelegedett cella, mely az akkumulátor meghibásodására utal,
b) méréssel ellenőrzi a töltést, melynek során
ba) ellenőrzi, hogy az elmúlt 24 órában a központ csak a nyugalmi terhelésre dolgozott-e,
bb) megméri a csatlakoztatott akkumulátor (akkumulátorok) kapocsfeszültségét, ahol a mért
értéknek 13,5-13,8V - sorba kötött két akkumulátor esetén 27-27,6V - között kell lennie,
c) ellenőrzi a hálózati tápegységet, mely során az akkumulátor (akkumulátorok) leválasztása
után teljes riasztási terhelést kell szimulálni, majd ellenőrizni kell, hogy a tűzjelző központ
megfelelően működik-e és
d) ellenőrzi az akkumulátor életkorát; 4 évesnél régebbi akkumulátor cseréjéről gondoskodni
kell.
(3) Automatikus érzékelők ellenőrzése során a jogosult személy
a) megvizsgálja, hogy mechanikailag nem sérült vagy szennyezett-e (nincsen lefestve,
részlegesen vagy teljesen elzáródva, eltakarva) és
b) a környezeti változásokat értékelve megállapítja, hogy az érzékelő megfelelő működése
biztosított-e, típusa megfelel-e a környezet tűzkockázatának, védelmi jellegének, és a
lehetséges tűzjellemzőknek. Az érzékelő működőképességének ellenőrzése során annak
vizsgálata történik, hogy az eszköz megfelelően csatlakozik-e a tűzjelző berendezéshez és
jelzőképes-e, az ellenőrzések során használt eszközök és anyagok illeszkednek-e az érzékelő
gyártója által javasoltakhoz, és olyanok-e, melyek sem az érzékelőt sem a környezetet nem
károsítják.
(4) Kézi jelzésadók működőképességének ellenőrzése során a jogosult személy
a) szemrevételezéssel ellenőrzi, hogy a kézi jeladó sérült-e, megfelelő pozícióba van-e
szerelve, jól látható-e és könnyen megközelíthető-e,
b) műanyag lapkájának benyomásával (visszaállítható típus), a törőüveg kivételével
(üvegtörős típus) vagy az ellenőrzésre szolgáló tesztkulccsal működtetve a kézi jelzésadót
ellenőrzi, hogy a tűzjelző központ képes fogadni a jelzését és
c) kültéri alkalmazásnál, robbanásveszélyes környezetben ellenőrzi, hogy a kábelbevezetésnél
vagy a fedélnél a zárás nem sérült meg.
(5)
Bemeneti
eszközök
(monitor,
hagyományos
hurokillesztő),
modulok
működőképességének ellenőrzése során a jogosult személy
a) a modulra csatlakozó kontaktusokat, eszközöket egyedileg bejeleztetve ellenőrzi, hogy a
központ képes-e észlelni a jelzést és
b) ha a modulra több kontaktus, eszköz is csatlakozik, ellenőrzi, hogy a hibák hatásának
korlátozására vonatkozó követelmények teljesülnek-e.
(6) Vezérlések működőképességének ellenőrzése során a jogosult személy
a) megvizsgálja, hogy a tűzjelző központ konfigurációjában megadott bemeneti események
hatására, a megfelelő helyen, időben és ideig aktiválódnak-e a kimeneti eszközök,
b) felügyelt kimenet esetén a kimenet működőképessége mellett ellenőrzi azt is, hogy a
központ megfelelően tudja-e jelezni a kimenet vagy vezetékezésének meghibásodását
(vezetékezés zárlat/szakadás, vagy a működtető tápfeszültség hiánya),
c) az ellenőrzések során nem aktiválható kimeneteket írásban egyezteti az épület, létesítmény
üzemeltetőjével, használójával; az adott funkciótól függően ezek a kimenetek az ellenőrzés
idejére letilthatók vagy műterheléssel ellátva ellenőrizhetők, évente egy alkalommal azonban valamilyen módon - mindenképpen ellenőrizni kell működőképességüket.
10. (1) Hang- és fényjelző eszközök ellenőrzése során a jogosult személy
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a) ellenőrzi, hogy a hang- és fényjelző eszközök mechanikailag nem sérültek és nem
szennyezettek-e, a terv szerinti megfelelő pozícióban vannak-e és az épület esetleges
módosításai, így új falak, határolók, polcok nem csökkentették-e hatékonyságukat,
b) a hang- és fényjelzők gyakorlati próbája előtt a létesítményért felelős személlyel, az épület
üzemeltetőjével, használójával egyezteti, hogy az ellenőrzések ne zavarják meg az ott
tartózkodókat,
c) ellenőrzi, hogy felügyelt kimenet esetén az eszközöket vezérlő kimenet meghibásodását
képes-e a központ jelezni,
d) az ellenőrzések során vizsgálja, hogy mindegyik hangjelző működik-e és azonos
hangmintával szólal-e meg és
e) ellenőrzi, hogy mindegyik fényjelző működik-e, lencséik tiszták-e és nincsenek-e
takarásban.
(2) Riasztás- és hibaátjelző eszközöket vagy csatolót működtető kimenetek ellenőrzése során
a jogosult személy
a) az ellenőrzés megkezdése előtt értesíti a távfelügyeletet az ellenőrzések elkezdéséről és
várható időtartamáról, valamint leállítja az ellenőrzések alatt az átjelzést,
b) a tűzjelző berendezés egyéb részegységei ellenőrzésének befejezésekor az átjelzést újra
engedélyezi, melyről értesíteni kell a távfelügyeletet ellátót, ezután - a távfelügyelettel
egyeztetve - ellenőrzi, hogy a berendezés tűzjelzését vagy hibajelzését a riasztás- és
hibaátjelző eszköz vagy csatoló megfelelően továbbítja és a jelzést a távfelügyelet venni tudja,
c) ha a távfelügyeletre nem csak összevont riasztás- és hibaátjelzés történik, akkor valamennyi
átjelzést ellenőrizni kell,
d) az ellenőrzések megtörténte után a távfelügyelet az adott helyszínről beérkező minden
jelzést éles jelzésnek tekint.
(3) Távkezelő, távkijelző egységek, nyomtatók ellenőrzése során a jogosult személy ellenőrzi,
hogy
a) a távkezelő, illetve távkijelző-kezelési funkciók mindegyike megfelelően végrehajtható-e, a
kijelzők jól láthatók-e és megfelelően olvashatók-e,
b) a nyomtató minden karaktert megfelelően, olvashatóan nyomtat-e (nyomtató belső teszt
üzemmódja) és
c) a jelzések bekövetkezésekor a nyomtató megfelelően működik-e.
(4) A segéd tápegységek ellenőrzése megegyezik a tűzjelző központ tápegységének és
akkumulátorainak vizsgálatával.
11. (1) Az üzemeltető köteles legalább évenként a teljes beépített tűzoltó berendezést
felülvizsgáltatni és a karbantartását elvégeztetni.
(2) A felülvizsgálat során a gyártói előírások figyelembevételével ellenőrizni kell
a) a beépített tűzoltó berendezés általános állapotát,
b) a beépített tűzoltó berendezés környezetét annak működésével összefüggésben,
c) az oltóanyag-mennyiséget térfogat, tömeg vagy nyomás paraméterek vizsgálatával,
d) az indító-, a jelző- és a kiegészítő berendezések működését,
e) a tartalék oltóanyag és egyéb tartalék anyagok mennyiségét,
f) a beépített tűzoltó berendezéssel összefüggő, de nem a karbantartó feladatkörébe tartozó
ismételt vizsgálatok esedékességét,
g) az üzemeltetői karbantartási munkák végrehajtását,
h) az üzemeltetési naplót,
i) a beépített tűzoltó berendezés üzemképességét működési próbával,
j) az átjelzéseket,
k) ha habképző anyagot vagy haboldatot alkalmaznak, akkor annak minőségét, a vonatkozó
műszaki követelmény szerint,
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l) az oltóanyag kijuttatását szolgáló szórófejek állapotát, a szennyeződések eltávolítását,
átjárhatóságát és
m) a csőhálózat állapotát, korróziójának mértékét.
(3) A karbantartás során végre kell hajtani a tömítetlen, szilárd korróziós szennyeződéseket
tartalmazó csövek, csőkötések cseréjét, és ha a jogosult személy a beépített tűzoltó berendezés
működésképtelenségét tapasztalja - melyet nem tud kijavítani -, írásban értesíti az
üzemeltetőt.

6.15. Kiürítés
1. (1) Az épületeket úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén
a) az épületben, épületen tartózkodó személyek
aa) a tartózkodási helyüket elégséges számú, átbocsátóképességű és megfelelő helyen
beépített kijáraton elhagyhassák,
ab) a tartózkodási helytől mérve a megengedett elérési távolságon vagy időtartamon belül
menekülési útvonalra, biztonságos térbe vagy átmeneti védett térbe juthassanak,
b) a nem menthető személyek tartózkodási helye kielégítő védelmet nyújtson a tűz és
kísérőjelenségei ellen.
(2) Menekülésben korlátozott személyek számára létesített átmeneti védett térből a mentés
lehetőségét biztosítani kell.
(3) Önállóan menekülő személyek menekülése akkor tervezhető átmeneti védett térként
figyelembe vett szomszédos tűzszakaszba, ha a biztonságos térbe jutás a tűzszakaszba lépés
helyétől a megengedett elérési távolságon belül biztosított.
(4) A speciális építmények kiürítését a XII. fejezet szerint kell biztosítani.
(5) A szabadtéri rendezvények kiürítését a 207-218. § szerint kell biztosítani.
2. (1) A kiürítést
a) geometriai módszerrel, a (2) bekezdés és a 7. mellékletben foglalt 1. táblázat szerint vagy
b) számítással
kell megtervezni.
(2) A kiürítés geometriai módszerrel való tervezése, ellenőrzése során a menekülési útvonal, a
biztonságos tér és az átmeneti védett tér elérési távolságának és a menekülési útvonalnak
megengedett legnagyobb hosszúságát, továbbá a kiürítési útvonal megengedett legkisebb
szabad szélességét, a kiürítési útvonalon beépített nyílászárók, valamint szűkületek
megengedett legkisebb szabad belméretét kell ellenőrizni.
(3) A helyiség, szabadtér, terület befogadóképességét az alábbi létszámadatok közül a
nagyobb létszám jelenti:
a) tervezői, üzemeltetői adatszolgáltatás szerinti, kiüríthető létszám,
b) fajlagos értékkel számított, kiüríthető létszám.
(4) A befogadóképesség meghatározható a (3) bekezdés a) pontja szerinti létszám alapján, ha
az üzemeltető vállalja annak folyamatos biztosítását.
3. (1) Csúszda, felvonó - kivéve a menekülési felvonót -, mozgólépcső, valamint 25%-nál
meredekebb lejtő kiürítésre nem tervezhető, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.
(2) Vészlétrát, vészhágcsót menekülés céljára ipari, mezőgazdasági vagy tárolási rendeltetés
esetén, valamint gépészeti helyiség, gépészeti tér esetén lehet használni.
1. Kényszertartózkodásra szolgáló épület kiürítési és beavatkozási feltételeit az illetékes
tűzvédelmi hatósággal egyeztetni kell.
2. (1) Tömegtartózkodásra szolgáló helyiségek kialakítása esetén
a) a tömegtartózkodásra szolgáló helyiség menekülési útvonalán 0,015 méternél magasabb
küszöb, valamint a menekülési útvonalon beépített ajtók nyílásába lépcső nem építhető be,
b) tömegtartózkodásra szolgáló helyiségekből legalább két, különböző irányú kijáraton kell
biztosítani a kiürítést.
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(2) A nézőterek, előadótermek, rendezvénytermek kialakításakor a következő szabályokat kell
betartani:
a) legalább 2 db, egymástól legalább 10 méterre elhelyezett kijárattal kell kialakítani
aa) az 100 főnél nagyobb befogadóképességű pinceszinti és a 30 méter feletti padlóvonallal is
rendelkező,
ab) a 100 főnél nagyobb befogadóképességű, nem a terepszinti kijárattal azonos szinten lévő
padlóvonalú,
ac) a 200 főnél nagyobb befogadóképességű, nem rögzített székekkel kialakított
helyiségeket,
b) a tömegtartózkodásra szolgáló helyiség csak állóhelyekkel, valamint rögzített ülőhelyekkel
tervezhető, alakítható ki úgy, hogy a padlószerkezethez vagy egymáshoz szilárdan rögzített
ülőhelyek száma a helyiségen belüli kapcsolódó kiürítési útvonaltól mérve legfeljebb 24 db
legyen,
c) a helyiségeken belül az ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a közlekedési útvonalakat úgy
kell kialakítani, hogy a kijárathoz vezető útvonal hossza ne haladja meg
ca) a széksorok között haladva a 12 m-t,
cb) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva a 15 m-t,
cc) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva a 30 m-t és
cd) sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva a 45 m-t és
d) az 5000 főnél is nagyobb befogadóképességű helyiségek esetében legalább minden
megkezdett 1000 főre elkülönített menekülési útvonalakat kell kialakítani.

6.16. Kiürítésre szolgáló, valamint menekülési útvonalat képező lépcsőház, lépcső
követelményei
1. (1) A menekülési útvonal függőleges szakaszát lépcsőházban, szabadlépcsőn vagy
menekülési útvonalnak minősülő fedett átriumban elhelyezett legfeljebb 48 méter hosszúságú
menekülési útvonalat képező lépcsőn kell vezetni.
(2) A menekülési útvonalat képező lépcsőházat
a) abban az esetben, ha a lépcsőházból kivezető kijárati szint és az attól függőleges
értelemben vett legtávolabbi, a lépcsőházba vezető bejárati szint között a szintmagasság
legfeljebb 14 méter, legalább hő- és füstelvezetéssel rendelkező lépcsőházként,
b) az a) ponttól eltérő, 14 métert meghaladó szintmagasság esetén füstmentes lépcsőházként,
c) speciális építményben az OTSZ XII. Fejezet szerint
kell kialakítani.
(3) Meglévő épület legfeljebb 30 métert meg nem haladó legfelső építményszintű
emeletráépítése, tetőtér-beépítése esetén a (2) bekezdés b) pontjában foglaltak helyett az új
szintek kiürítésére alkalmazható két, egymástól független, legalább hő- és füstelvezetéssel
rendelkező lépcsőház kialakítása.
(4) A menekülési útvonalat képező szabadlépcsőt úgy kell elhelyezni, hogy a lépcső
szerkezetét és a lépcső használóit a tűz és kísérőjelenségei, így a láng, hősugárzás, füst ne
veszélyeztesse. A füstmentes lépcsőház helyett alkalmazható védett kialakítású szabadlépcső.
(5) A tömegtartózkodásra szolgáló építmény menekülési útvonalát képező, 4 méternél
szélesebb lépcsőkarokat korláttal kell felosztani olyan módon, hogy a lépcsőkar egymástól
elválasztott részeinek szabad szélessége a biztonságos kiürítést biztosítsa.
(6) Íves, húzott karú vagy csigalépcső kiürítésre akkor alkalmazható, ha
a) a lépcsőn menekülő személyek száma legfeljebb 50 fő, és a lépcső legfeljebb 10 méter
menekülésre használt szintkülönbséget hidal át, vagy
b) a lépcsőkar menekülésre használható karszélességén belül valamennyi lépcsőfok belépő
szélessége legalább 0,27 m.
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(7) A menekülési útvonalat képező füstmentes lépcsőházat úgy kell kialakítani, hogy a
lépcsőházból
a) közvetlenül,
b) tűzgátló építményszerkezetekkel határolt közlekedőn keresztül vagy
c) két, egymástól független menekülési útvonallal rendelkező tűzszakaszon keresztül
biztonságos térbe lehessen jutni.

6.17. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző
rendszer
1. (1) Biztonsági világítást kell létesíteni
a) a KK és MK osztályú épület menekülési útvonalán,
b) óvoda, iskola, gyermekjóléti, gyermekfoglalkoztató, kényszertartózkodásra szolgáló
intézmény menekülési útvonalán,
c) átmeneti védett térben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt
útvonalon,
d) biztonsági felvonó előterében,
e) tűzoltósági beavatkozási központban és a tűzoltó egységek részére a helyiség
megközelítésére használt útvonalon,
f) tűzeseti főkapcsolót tartalmazó helyiségben és a tűzoltó egységek részére a helyiség
megközelítésére használt útvonalon,
g) tűzjelző központ helyiségében és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére
használt útvonalon,
h) beépített tűzoltó berendezés elzáró szerelvényét tartalmazó helyiségben és a tűzoltó
egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
i) tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben,
j) ahol e rendelet előírja és
k) ahol a tűzvédelmi hatóság a menekülés biztosítása érdekében előírja.
(2) Kívülről vagy belülről megvilágított magasan, vagy ha nem lehetséges,
középmagasan elhelyezett menekülési jeleket kell létesíteni
a) az AK, KK és MK osztályú épület menekülési útvonalán vagy
b) a 100 fő feletti befogadóképességű helyiségben.
(3) A (2) bekezdésben előírt menekülési jelek megvilágításának a használat időtartama alatt
folyamatos üzeműnek kell lennie abban az épületrészben, ahol a menekülő személyek nem
rendelkeznek helyismerettel.
(4) Pánik elleni világítást kell létesíteni
a) tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben és
b) a nem menthető vagy előkészítéssel menthető személyek elhelyezésére szolgáló
helyiségekben.
(5) A tűzvédelmi hatósággal egyeztetett kialakítású menekülési útirányt jelző rendszert kell
létesíteni a magasan telepített biztonsági jelek kiegészítéseként, ahol
a) e rendelet vagy
b) a tűzvédelmi hatóság a menekülés biztosítása, a füstfejlődés jellemzői alapján
előírja.
2. Biztonsági jel lehet kívülről vagy belülről megvilágított vagy utánvilágító jel, amely
legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig és mértékben alkalmas a
céljának megfelelő fény kibocsátására.
3. (1) A 2. pontban foglaltaknak megfelelő tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az elhelyezett
a) tűzoltó készüléket,
b) fali tűzcsapot, tűzcsapszerelvény-szekrényt, a száraz oltóvízvezeték betáplálási és
vízkivételi pontot,
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c) tűzjelző kézi jelzésadót,
d) kézi indítású tűzoltótechnikai termék kezelőszerkezetét,
e) beépített tűzoltó berendezés oltóközpontjának bejáratát,
f) állandó felügyelettel nem rendelkező beépített tűzjelző berendezés központját tartalmazó
helyiség bejáratát,
g) hő- és füstelvezető rendszer kézi működtető szerkezetét és
h) beléptető rendszer vésznyitó szerkezetét.
(2) A 2. pontban foglaltaknak megfelelően a helyiség bejáratánál, a helyiségben vagy az
érintett szabadtéren tiltó jellel kell jelölni
a) a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát,
b) a dohányzás tilalmát és
c) a vízzel oltás tilalmát.
(3) A 2. pontban foglaltaknak megfelelő biztonsági jellel kell figyelmeztetni
a) a 20 liternél/kilogrammnál több fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag jelenlétére,
b) a radioaktív anyag jelenlétére és
c) az épület főbejárata mellett kívülről a napelem jelenlétére.
(4) A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell.
(5) A robbanásveszélyre figyelmeztető, valamint a (2) bekezdés szerinti figyelmeztető és tiltó
rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jeleket a 20 m2-nél kisebb helyiségben nem szükséges
elhelyezni, csak azok bejáratánál.
4. A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett
padlósíktól mérve legalább 1,8 méter, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni
úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek.
A tűzvédelmi jel rögzítési magassága

A menekülési jelek elhelyezése

5. A két szintnél magasabb vagy egynél több pinceszinttel rendelkező épület esetében a
szintszámot jelölni kell minden lépcső vagy lépcsőház csatlakozó szintjén, kivéve a NAK
osztályba tartozó lakóépületeket. A KK és az MK osztályba tartozó épületekben a lépcső vagy
lépcsőház kijárati szintjén lévő ajtónál jelölni kell, hogy az adott lépcsőn az épület mely
szintjei érhetők el.
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6. (1) A füstgátló ajtókat „Füstszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani
kell.” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.
(2) A tűzszakaszhatáron lévő tűzgátló ajtókat „Tűzszakaszhatár! Az ajtó önműködő
csukódását biztosítani kell.” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és
olvasható méretű kivitelben.
7. (1) Az 1. pont (2) bekezdésében meghatározott esetekben a kijárati és vészkijárati ajtót az
ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó mellett menekülési jellel kell
megjelölni. A menekülési jelet tilos az ajtóra szerelni. A pánikrúddal vagy vésznyitóval
ellátott ajtó esetén az ajtón vagy - ha a vésznyitót az ajtó mellett helyezték el - a vésznyitó
mellett jelölni kell azok nyitási mechanizmusát a kezelésükre utaló biztonsági jellel.
(2) Az épületben elhelyezett felvonók esetén a biztonsági felvonóknál az erre vonatkozó,
hagyományos felvonóknál, pedig a vonatkozó műszaki követelmény szerinti a „Tűz esetén a
liftet használni TILOS!” biztonsági jelet kell valamennyi szinten elhelyezni. Közösségi
épületekben, ha magyarul nem értő személyek is előfordulhatnak, a biztonsági jeleket angol
és német nyelven, valamint a nagy számban előforduló magyarul nem értő személyek
anyanyelvén is fel kell tüntetni vagy ezeket helyettesítő piktogramot kell elhelyezni.
8. (1) A magasan telepített menekülési jelek felismerhetőségi távolságát a vonatkozó műszaki
előírás szerint kell meghatározni. Az ilyen magasságban rögzített, menekülési útirányt jelző
biztonsági jeleket a kijárati ajtók fölé, valamint a menekülési út minden irányváltoztatási
pontjában el kell helyezni. A menekülési út bármely pontján, minden esetben legalább egy
jelnek láthatónak kell lennie.
(2) A menekülési jelek telepítésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség
belmagasságát, valamint az ott található anyagok füstfejlesztő képességét

6.18. Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat
1. (1) Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről,
időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról az OTSZ 18. mellékletben foglalt táblázatban
meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.
(2) Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak
tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az
aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.
(3) Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról és a
hibák kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására
jutása után 15 napon belül gondoskodni, ha
a) az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tűzeset, tűzriadó
gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy
b) az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő
működésre.
(4) Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el
kell végezni és annak eredményét papír alapon vagy elektronikusan írásban kell
dokumentálni.
(5) Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és a
javítás során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó
előírásait.
2 (1) Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során
a) vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét,
b) szemrevételezéssel, és ha e rendelet előírja, gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett
műszaki megoldás működőképességét, ennek keretében ellenőrzi a (2) bekezdésben előírtakat,
c) az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt
írásban dokumentálja és
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d) a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség
megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jelzi.
(2) Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás
a) kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről,
b) sértetlen állapotáról,
c) észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről,
d) működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről,
e) működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki
megoldás állapotáról és
f) működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környezeti
körülmények jelenlétéről
való szemrevételezéses meggyőződést.
(3) Az üzemeltetői ellenőrzés kiváltható automatikus ellenőrzéssel, ha az automatikus
ellenőrző rendszer
a) az üzemeltetői ellenőrzést végző személy feladatát az előírt gyakorisággal ellátja és
b) az ellenőrzés elvégzését és eredményét hatósági ellenőrzés során bemutatható formában
dokumentálja.
3. (1) A jogosult személy az időszakos felülvizsgálat során
a) vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás megtörténtét, dokumentálását,
szükségességét,
b) szemrevételezéssel, gyakorlati próbával, szükség szerint megbontással, szét- és
összeszereléssel, méréssel és a mérési eredmények értékelésével meggyőződik a
működőképességről és a hatékonyságról,
c) a felülvizsgálat elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja és
d) a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a
működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az ellenőrzés befejezését
követően azonnal az üzemeltetőnek írásban jelzi.
(2) A jogosult személy a rendkívüli felülvizsgálat során elvégzi az időszakos felülvizsgálatot,
amelynek keretében vizsgálja az érintett műszaki megoldás működésképtelenségét vagy nem
megfelelő működését kiváltó okokat, körülményeket is. A rendkívüli felülvizsgálat elvégzését
írásban dokumentálja és az üzemeltetőnek 1 példányt annak elvégzése után a helyszínen átad
vagy 5 munkanapon belül részére megküld.
(3) A jogosult személy a karbantartás során
a) vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos felülvizsgálat megtörténtét,
dokumentálását, szükségességét,
b) elvégzi a gyártó által előírt karbantartási feladatokat,
c) a karbantartás elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja,
d) a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt, és a
működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az üzemeltetőnek az
ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban jelzi és
e) indokolt esetben az üzemeltetőnek javaslatot tesz a karbantartás gyakoriságának sűrítésére.
4. (1) Az üzemeltető köteles az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás, az időszakos és a
rendkívüli felülvizsgálat során megállapított hibák javításáról a hiba súlyosságától függő időn
belül gondoskodni. A hiba súlyosságát a jogosult személy, üzemeltetői ellenőrzés esetén az
üzemeltető vagy az általa megbízott személy a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével
állapítja meg.
(2) Súlyos, haladéktalanul javítandó hibának minősül
a) a tűz- vagy robbanásveszélyt okozó hiba vagy
b) az érintett műszaki megoldás tűzvédelmi rendeltetésének betöltését gátló hiba.
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5. (1) Az üzemeltetőnek a felülvizsgálat, karbantartás, javítás idején csökkenő védelmi szintet
alkalmas megoldásokkal ellensúlyoznia kell. Az ellensúlyozás keretében az üzemeltető
a) a vonatkozó műszaki követelményben foglalt megoldást alkalmaz,
b) felfüggeszti az üzemelést, használatot, tevékenységet a védelmi szint helyreállásáig,
c) azonos védelmi szintet biztosító tartalék műszaki megoldásokat helyez készenlétbe vagy
d) a tűzvédelmi hatósággal előzetesen egyeztetett más megoldást alkalmaz.
(2) Az üzemeltető kötelezettségeinek végrehajtását más személy vagy szervezet írásos
megállapodásban teljes körűen vagy részben átvállalhatja. A más személy vagy szervezet
kötelességei megegyeznek az üzemeltetőével.
(3) Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés megfelelő
végrehajtásához szükséges ismeretekkel és az üzemeltető által kiállított, erre vonatkozó
írásbeli meghatalmazással.

6.19. Járművek
1. (1) A járművön a vonatkozó jogszabály szerint elhelyezett tűzoltó készüléknek állandóan
hozzáférhetőnek és vontatás esetén a vontató és a szállítmány tűzvédelmére egyaránt
felhasználhatónak kell lennie.
(2) 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.
(3) A jármű előmelegítésére csak olyan eszköz, anyag használható, amely tüzet vagy
robbanást nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos.
(4) A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni tilos.
(5) A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos.
2. (1) 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.
(2) Gépjármű épület kapualjában - a családi házak kivételével - nem tárolható.
(3) Gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt
lefejteni, a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a
gázüzemanyag-ellátó berendezésen javítást végezni tilos.
(4) A tisztán gázüzemű, a vegyes üzemű és a kettős üzemű jármű nem helyezhető el
a) cseppfolyós (propán-bután) üzemanyag esetén jóváhagyási jellel ellátott és jóváhagyási
jellel ellátott berendezéssel felszerelt járművek kivételével
aa) pinceszinti, jármű tárolására alkalmas terekben,
ab) olyan járműtárolókban, amelyekben akna, vízzár nélküli csatornaszem, pincelejárat van,
vagy amelyből pinceszinti vagy olyan helyiség nyílik, amelynek teljes levegőcseréje nem
biztosított,
ac) ahol az akadálytalan átszellőzés folyamatosan nem biztosított,
b) sűrített földgáz üzemanyag esetén
ba) tömegtartózkodásra szolgáló vagy nagy forgalmú épülethez közvetlenül csatlakozó zárt, át
nem szellőzött terekben,
bb) ahol az akadálytalan átszellőzés folyamatosan nem biztosított.
(5) A (4) bekezdés a) pontjában meghatározott terek bejáratánál, jól látható módon, a
„Biztonsági szelep nélküli LPG üzemű jármű részére tilos a behajtás” feliratú táblát kell
elhelyezni.
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VII.)

FEJEZET

IRODATEREK, BÉRLEMÉNYEK KIVITELEZÉSÉNEK SZABÁLYAI
 A kivitelezést megelőzően el kell készíteni a kialakítandó irodaterek és a kapcsolódó
helyiségek tervdokumentációját az alábbi minimális tartalommal:
 Alaprajzok a meglévő és tervezett állapotról.
 Alkalmazott épületszerkezetek és azok tűzvédelmi paraméterei.
 Kiürítési útvonalak hő- és füstelvezetésének megoldása.
 Kiürítési útvonalak biztonsági és irányfényvilágítása.
 Meglévő tűzjelző berendezés módosításának szükségessége, mértéke.
 Meglévő tűzoltó berendezés (tűzcsap, sprinkler) módosításának szükségessége,
mértéke.
 Az eredeti használatbavételi engedélyben meghatározottaktól való eltérések
(tűzveszélyességi osztályba sorolás változása, helyiség rendeltetésének változása…)
dokumentálása.
 Az elkészített tervdokumentációt a területileg illetékes tűzoltósággal egyeztetni kell.
 Amennyiben a tűzjelző rendszer módosítása nem oldható meg az érzékelők
áthelyezésével, hanem azok számának növelésére kerül sor, illetve a vezérlések
módosítása, a berendezés lényeges átalakítása válik szükségessé, akkor a módosított
tervet a tűzoltósággal engedélyeztetni kell.
 A kivitelezés, a tervdokumentációk tűzoltóság által történő véleményezése,
jóváhagyása után kezdhető meg.
 A kivitelezés során az építési terület tűzvédelmének biztosítása érdekében az alábbi
előírásokat kell betartani.
 A munkaterületen tartózkodóknak ismerniük kell a kiürítési útvonalakat, a tűzjelzés
lehetőségét, módját, a közmű nyitók – zárók, tűzcsapok, tűzoltó készülékek helyét.
 A tevékenységhez csak kifogástalan műszaki állapotú, a szükséges biztonsági
felülvizsgálattal rendelkező szerszámot, gépet, berendezést szabad használni
(elektromos kéziszerszámok, hegesztő berendezések, villamos berendezések…..).
 A munkaterületen dohányozni tilos!
 Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység (hegesztés, nyílt lánggal járó munka…), csak
a létesítmény, üzemeltetés vezetője által jóváhagyott, a tevékenységet elrendelő vezető
által írásban kiadott feltételek megtartása mellett végezhető.
 Amennyiben a munkavégzés során a meglévő tűzjelző rendszer téves riasztásainak
elkerülése végett, annak működését meg kell gátolni, (érzékelők letakarása, tűzjelző
hurkok lekapcsolása…) ennek tényét írásban, a tűzjelző rendszer eseménynaplójában
rögzíteni kell, és gondoskodni kell a napi munkavégzés befejezését követően a
tűzjelző rendszer működésének helyreállításáról. A tűzjelző rendszer működésének
helyreállítását a biztonsági szolgálatnak ellenőrizni kell.
 Az automatikus oltórendszer (sprinkler) szórófejeinek környezetében végzett,
hőképződéssel járó tevékenység végzésénél gondoskodni kell, a szórófejek 68 oC-on
elpattanó záró elemeinek védelméről.
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 A munkaterületen szükség szerint biztosítani kell a létesítmény eredeti rendeltetéséhez
készenlétbe helyezett tűzoltó készülékek számának növelését. (alkalomszerű
tűzveszélyes tevékenység végzése, éghető anyagok, festékek használata, átmeneti
tárolása…)
 Az építési területeket munkaszüneti időszakban zárva kell tartani, de a biztonsági
szolgálat szükség esetén történő bejutásának biztosítása érdekében a zárt ajtók kulcsait
át kell adni.
 A napi tevékenység kezdetét, és befejezését a biztonsági szolgálat felé jelezni kell.
 A tevékenység végzésében részt vevő munkavállalókat a tevékenység megkezdése
előtt dokumentált módon ki kell oktatni a vonatkozó tűzvédelmi előírásokra.
 A kivitelezés befejezését követően a használatba vétel előtt az alábbi dokumentációkat
kell a tűzoltóság és az üzemeltetés részére átadni:
 Kivitelezői nyilatkozat
 Módosított alaprajz a megvalósult állapotról
 A villamos hálózat módosítása esetén, első tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat
minősítő irat
 Beépített szerkezetek, anyagok tűzvédelmi jellemzőit igazoló tanúsítványok
(építőipari műszaki engedély, alkalmasság vizsgálati jegyzőkönyv, tűzvédelmi
megfelelőségi tanúsítvány…)
 Kivitelezői nyilatkozat a tűzjelző rendszer nem engedélyköteles átalakításáról. A
tűzjelző rendszer engedélyköteles átalakítása esetén annak használatbavételi eljárását
le kell folytatni
 A fali tűzcsapok átalakítása esetén, vízhozam mérési jegyzőkönyv az
oltóvízhálózatról.
 Bérelt területeken, bérlő által kezdeményezett és megrendelt, külső vállalkozó által
végzett tevékenységet az üzemeltetés vezetőnek írásban be kell jelenteni.
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VIII.)

FEJEZET

ESETI TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK
8.1. Az épület tűzvédelmi jellemzői
 Az épület három teljes pinceszint, egy oldalról nyitott földszint, egy teljes földszint és
további hat szint kialakítású. A Teréz krt. felé zárt sorúan, egy épület nyúlvánnyal
csatlakozó épület, a belső, kiszélesedő területen szabadon állóan helyezkedik el. A
Nyugati pályaudvar felöli oldal és a posta oldala között egy szintnek megfelelő
szintkülönbség található.
 Az épület szintenkénti rendeltetése:
o -4. pinceszint: gépjárműtároló, raktárak
o -3. pinceszint: gépjárműtároló, raktárak
o -2. pinceszint: gépjárműtároló, raktárak
o -1. pinceszint: gépjárműtároló, diszpécserközpont, raktárak, gépészeti terek,
kazánház, gázfogadó, üzlethelyiségek, éttermek, szórakozóhelyek
o Földszint: irodaterület, üzlethelyiségek
o 1. emelet: irodaterület
o 2. emelet: irodaterület
o 3. emelet: irodaterület
o 4. emelet: irodaterület
o 5. emelet: irodaterület
o 6. emelet: irodaterület
 Az épület tűzszakaszai:
o I. tűzszakasz: -4 pinceszinti gépjárműtároló területe: 3449 m2
o II. tűzszakasz: -3 pinceszinti gépjárműtároló területe: 3563 m2
o III. tűzszakasz: -2 pinceszinti gépjárműtároló területe (a nyugati sarokban lévő
lépcsőházi blokk kivételével), és a -1 szinten, az árufeltöltés rámpa melletti
terület: 3563 m2
o IV. tűzszakasz: -1 szint dél-nyugati oldalán lévő éttermek és a mögöttük lévő
kiszolgáló helyiségek, a földszinti üzletek és a nyúlványépület kereskedelmi
területei: 4186 m2
o V. tűzszakasz: -1 szint észak-keleti oldalán lévő éttermek és a mögöttük lévő
kiszolgáló helyiségek, és a földszinti üzletek területei: 2034 m2
o VI. tűszakasz: Földszinten, 1. em., 2. em. a dél-nyugati oldalon található
irodák, valamint a hozzájuk tartozó földszinti irodai előcsarnok: 4070 m2
o VII. tűzszakasz: Földszinten, 1. em., 2. em. a észak-keleti oldalon található
irodák, valamint a hozzájuk tartozó földszinti irodai előcsarnok: 3402 m2
o VIII. tűzszakasz: 3. em. 4. em. a dél-nyugati oldalon található irodák: 3603 m2
o IX. tűzszakasz: 3. em. 4. em. az észak-keleti oldalon található irodák: 2625 m2
o X. tűzszakasz: 5. em., 6. em. a dél-nyugati oldalon található irodák: 2665 m2
o XI. tűzszakasz: 5. em. 6. em. az észak-keleti oldalon található irodák: 2164 m2
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 Az épület Nyugati pályaudvar felöli terepszintjét figyelembe véve a legfelső használati
szint magassága 26,8 m-en található, így közép magas épületnek tekintendő.
 Az épület közforgalmú utakkal jól megközelíthető, a Nyugati pályaudvar felöl a
tűzoltósági mentőszerek működése akadálymentesen biztosítható. Az épület posta
rakodóudvar felöli megközelítésére nagykiterjedésű belső udvar áll rendelkezésre, de a
rakodóudvar feletti előtető a mentőeszközök működését korlátozza.
 Az épület központi részében két, előteres, túlnyomásos füstmentes lépcsőház létesült,
amelyek minden szintet érintenek. A nyúlvány épületrészben, a talajszint feletti
szinteket érintő, előtér nélküli, túlnyomásos füstmentes lépcsőház található. Az épület
bármelyik tűzszakaszából érkező tűzjelzés hatására a lépcsőházak és az előterek
befúvó ventillátorai automatikusan elindulnak.
 A liftek nem biztonsági kialakításúak, így tűzjelzés esetén nem működnek.
 Az épület helyiségeinek hő és füstelvezetését a tűzjelző hálózat által is vezérelt,
gépesített füstelvezetők biztosítják. Tűzjelzés esetén a tűzzel érintett, és a felette lévő
szint füstmentesítése egyszerre történik meg. A ventillátorok indulásakor a légpótló és
a füstelszívó légcsatornákba, szintenként beépített füstcsappantyúk kinyitnak.
 Az épület fűtését a -1 szinten található kazánházban elhelyezett, 2db, kezelést nem
igénylő, összesen 3160 kW összhőteljesítményű gázkazán biztosítja.
 Az épületben automatikus tűzjelző hálózat létesült. Az érzékelők, a kézi jelzésadók és
a hangjelzők egy, 5db 4 hurkos tűzjelző központból létrehozott hálózathoz vannak
csatlakoztatva. A tűzjelző központok elhelyezése:
o 1-es: -1. szinten Teherporta-diszpécser helyiségben és Üzemeltetői irodában
o 2-es: „C” lépcsőház 3. em. gyengeáramú kapcsoló szekrény
o 3-as: „B” lépcsőház 3. em. gyengeáramú kapcsoló szekrény
o 4-es: „A” lépcsőház 3. em. gyengeáramú kapcsoló szekrény
o 5-ös: „B” lépcsőház 3. em. gyengeáramú kapcsoló szekrény
 Az 1-es számú központ (-1. szinten Teherporta-diszpécser helyiség) egy felügyeleti
PC-hez csatlakozik, amely grafikus megjelenítést tesz lehetővé a 24 órás felügyeletet
ellátó biztonsági szolgálat részére, akik azonnal beazonosíthatják a beérkező jelzés
helyét, fajtáját.
 Tűzjelzés esetén a tűzjelzőrendszer az alábbi vezérléseket biztosítja:
 Hangjelzők indítása, az épület teljes területén, 2 perc késleltetéssel,
 Az üzemszerűen nyitva lévő tűzgátló kapuk tartómágneseinek késleltetés nélküli
vezérlése,
 A hő és füstelvezető rendszer vezérlése (tűzcsappantyúk vezérlése, elszívó,- befúvó
ventillátorok indítása…..),
 Lépcsőházi túlnyomást biztosító ventillátorok indítása,
 A liftek kiürítési szinten, nyitott ajtóval történő megállításának biztosítása,
 Tűzoltósági átjelzés késleltetés nélküli indítása,
 Beléptető rendszer által vezérelt ajtók nyitott állapotba történő állítása,
 A kulcsszéf tűzoltóság általi nyithatóságának biztosítása,
 Az épület oltóvíz hálózata nyomásfokozó szivattyúval ellátott, nedves rendszerű,
épületszárnyanként, szintenként 1-1 db fali tűzcsappal. A fali tűzcsapok D/25 átmérőjű
30 m alaktartó tömlővel vannak szerelve.
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 A gépjárműtároló szinteken sprinkler oltórendszer létesült. Az oltóvíz utánpótlást
ellátó 265 m3-es, kimeríthetetlen kialakítású tüzivíztározó biztosítja, az esetleges,
irodaterületeken felmerülő sprinkler kiépítésének lehetőségét is.
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Az egyes területek maximális befogadóképessége
- Az épülethez 3 központi lépcsőház tartozik amelyeken a hozzájuk kapcsolódó
területekről a kiürítés végrehajtható. A lépcsőházak a Teréz krt. felől indulva „A”, „B”,
„C” jelölést kaptak. A lépcsőházi blokkokhoz tartozó irodaterületek maximális
befogadó képességének meghatározásánál az irodaterek és lépcsőházi előterek közötti,
kiürítési útvonalon lévő ajtók szabad keresztmetszetét vettük figyelembe.
- A számításokat a 28/2011 (IX.6.) BM rendelet (OTSZ) XXVIII. Fejezet 480.§ (4)
pontjában lévő képletből vezettük vissza.

ahol:

-

-

-

-



o t1b a helyiségnek vagy a kijárathoz tartozó helységrész kiürítési időtartama az
ajtók átbocsátó képessége alapján percben (min),
o t1meg a helyiségnek vagy a kijárathoz tartozó helységrész kiürítésének
megengedett időtartama
o N1 a kijáratonként eltávolítandó személyek száma,
o k a kijáratok átbocsátó képessége: 41,7 fő m -1 min -1
o x1 az N1 -hez tartozó kijárat szélessége, méterben (m).
A maximális befogadóképességek meghatározásánál figyelembe vettük a 28/2011
(IX.6.) BM rendelet (OTSZ) 22. melléklet 3. táblázat 3. pontjában irodaterületekre
meghatározott „1 fő/minden megkezdett 6 m2” fajlagos létszámot.
Az irodaterek maximális befogadóképességének a kisebb létszámot kell figyelembe
venni.
Az „A”, lépcsőházi blokkokhoz az irodaterekből 1 db egyenként 1 m keresztmetszetű
ajtó vezet, így a figyelembe vezető szabad nyílásszélesség össz.: 1 m. A kiürítés
megengedett időtartama a 28/2011 (IX.6.) BM rendelet (OTSZ) 22. melléklet 1.
táblázata alapján, huzamos tartózkodásra szolgáló, vagy „C-E” tűzveszélyességi
osztályba sorolt helyiségek, I-II tűzállósági fokozatú építmények esetén: 2 min.
Az „A” lépcsőházi blokkhoz tartozó irodaterek szintenkénti maximális
befogadóképesség:
41,7x1x2= 83 Fő
A „B”, „C” lépcsőházi blokkokhoz az irodaterekből 4-4 db egyenként 1 m
keresztmetszetű ajtó vezet, így a figyelembe vezető szabad nyílásszélesség össz.: 4 m. A
kiürítés megengedett időtartama a 28/2011 (IX.6.) BM rendelet (OTSZ) 22. melléklet 1.
táblázata alapján, nagyforgalmú, vagy tömegtartózkodásra szolgáló, helyiségek, I-II
tűzállósági fokozatú építmények esetén: 1,5 min.
A „B”, „C” lépcsőházi blokkokhoz tartozó irodaterek szintenkénti maximális
befogadóképesség:
41,7x4x1,5= 250 Fő
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Tűzoltó készülékek
- Az épületben a tulajdonos a keletkezhető tűz oltására a tűzcsapszekrényekben 1-1 db 6
kg-os ABC porral oltót biztosít.
- Gépészeti terekben, elektromos kapcsolóterekben, kazánházban, jogszabályi
előírásoknak megfelelően vannak CO2-vel oltó, illetve porral oltó készülékek
készenlétbe helyezve.
- A tűzoltó készülékek karbantartásáról, ellenőrzéséről az üzemeltetés gondoskodik.
- A tűzoltó készülékek hozzáférhetőségét a bérleményekben a bérlőknek biztosítani kell.
- A bérleményekben szükség szerint a bérlőknek további tűzoltó készülékeket kell
készenlétben tartaniuk, a bérlemény kialakításának, adottságainak megfelelően, amely
tűzoltó készülékek beszerzéséről, karbantartásáról, ellenőrzéséről a bérlőknek kell
gondoskodni.

Dohányzási szabályok
- A létesítményben dohányozni tilos, csak az épületen kívül kijelölt helyeken szabad. A
dohányzási tilalmat szabványos piktogrammal az épület főbejáratainál jelölni kell.

Az irodák, tárgyalók tűzvédelme
- A helyiségekben csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagok és eszközök
tarthatók. Nem szabad éghető anyagokat olyan mennyiségben és módon tárolni,
illetőleg azzal olyan tevékenységet folytatni, továbbá olyan tűzveszélyes tevékenységet
végezni, amely a rendeltetésszerű használattól eltér, és tűzveszélyt okozhat.
- A keletkező éghető hulladékot folyamatosan, de legalább naponként el kell távolítani.
- Tűzveszélyes folyadékot még átmenetileg sem szabad tárolni.
- Bármiféle villamos melegítő berendezést (kávéfőző, főzőlap stb.) csak nem éghető
anyagú és hőt nem vezető lappal fedett bútoron és felügyelet mellett szabad üzemeltetni.
Használat után gondoskodni kell a készülék kikapcsolásáról.
- Az irodai berendezések (számítógép, telefax, fénymásoló stb.) használati, kezelési
utasítását maradéktalanul be kell tartani. Meghibásodás - különösen túlzott melegedés
esetén - a készüléket ki kell kapcsolni, a hálózatról le kell választani. A készülékek
javítását csak szakember végezheti.
- Az irodahelyiségekben a világító, illetve villamos berendezéseket és egyéb készülékeket
- a folyamatos üzeműek kivételével - a munkaidő befejezésével a hálózatról le kell
választani.
- A fővonalú telefonkészülékek mellett jól látható helyen fel kell tüntetni a tűzoltóság
hívószámát.
- Az irodahelyiségeket úgy kell berendezni és használni, hogy a kijárati ajtóhoz vezető
közlekedési, kiürítési, menekülési útvonalakat teljes szélességben szabadon kell tartani,
leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
- Az irodák kulcsát, munkaidő utáni tűz esetén történő bejutás érdekében, a biztonsági
szolgálatnál elhelyezett tűzkazettában kell tartani, a hozzájuk tartozó ajtó azonosítható
jelölésével ellátva.
- A helyiségekben a tevékenység befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati
szabályok megtartását és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
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- A bérlők szervezeti felépítésével, illetve tevékenységével kapcsolatos előírásokat a
fentiek figyelembe vételével a saját tűzvédelmi szabályzatukban kell, hogy
meghatározzák.

Raktárak tűzvédelmi előírásai
- A helyiségben csak a tevékenységhez szükséges anyagok, eszközök tarthatók.
- A raktárban tároláson kívül más tevékenység nem végezhető.
- A helyiségekben tárolni elsődlegesen az e célra szolgáló polcokon szabad, ez
meghatározza a tárolható anyagmennyiséget, valamint a megtartandó belső közlekedési
utak szélességét is.
- A polcokon, állványokon nem tárolható anyagok a padozaton is tárolhatók, azonban a
belső közlekedési utakat, ajtókat leszűkíteni nem szabad, a villamos berendezések
kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét, az elektromos kapcsolókat, a tűzoltó
készülékeket eltorlaszolni ekkor sem szabad.
- A feleslegessé váló anyagok selejtezéséről, eltávolításáról folyamatosan gondoskodni
kell. A helyiségekben keletkezett éghető hulladékot folyamatosan, de legalább
naponként el kell távolítani.
- A tárolt anyagokat a veszélyes felmelegedéstől óvni kell, a fűtőtestek és az éghető
anyagok között legalább 0, 5 m távolságot kell tartani.
- A helyiségekben a világítótesteket, lámpákat védőburával kell ellátni, s azok 0, 3 m-es
környezetében éghető anyagokat elhelyezni tilos.
- A dohányzás és nyílt láng használata tilos. Az erre vonatkozó tilalmi, valamint a
tűzveszélyt jelző táblát a helyiség bejáratánál jól láthatóan el kell helyezni.
- Munkaidő végeztével a helyiségek elhagyásakor fokozott figyelmet kell fordítani a
tűzvédelmi szabályok megtartásának ellenőrzésére.
- A helyiségek kulcsait, munkaidő utáni tűz esetén történő bejutás érdekében, a biztonsági
szolgálatnál elhelyezett tűzkazettában kell tartani, a hozzájuk tartozó ajtó azonosítható
jelölésével ellátva.
- A tárolásra, raktározásra vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, előírásokat értelemszerűen
alkalmazni kell.
- A bérlők szervezeti felépítésével, illetve tevékenységével kapcsolatos előírásokat a
fentiek figyelembe vételével a saját tűzvédelmi szabályzatukban kell, hogy
meghatározzák.

Az irattárak tűzvédelme
- A dohányzás és a nyílt láng használata tilos s ezt a tilalmat jól látható módon jelölni kell
a helyiség bejáratánál.
- Az iratokat, dokumentumokat csak rendezett módon és körülmények között, polcon,
állványon, szekrényben szabad tárolni.
- Állványos tárolás esetén a közlekedési utakat teljes szélességükben szabadon kell
hagyni.
- A helyiség elhagyásakor, távozás előtt mindig ellenőrizni kell a tűzvédelmi előírások
megtartását (áramtalanítás stb.).
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A teakonyhák tűzvédelme
- Ételmelegítés, kávé-, teafőzés stb. céljára csak kifogástalan műszaki állapotú,
engedélyezett típusú berendezést szabad használni.
- A különböző berendezéseket csak a gyártó vagy a forgalombahozó által meghatározott
kezelési, használati utasításban foglaltaknak megfelelően szabad használni.
- Felügyelet nélkül a konyhai készülékek, berendezések nem üzemeltethetőek.
- A konyhában ügyelni kell a túlhevítés elkerülésére.
- A helyiségekben gondoskodni kell megfelelő számú hőszigetelő alátét elhelyezéséről.
- A különböző bútorokat úgy kell elhelyezni, hogy a biztonságos közlekedésre elegendő
szélességű út álljon rendelkezésre.
- A tűzvédelmi előírások betartásáért a helyiségek mindenkori használója a felelős.

Az éttermek, vendéglátó helyiségek tűzvédelme
- A vendéglátói és a szórakoztatói tevékenységi kör meghatározó veszélyhelyzetét a helyi
körülmények ismeretével nem rendelkező, nagy létszámú bent tartózkodó személy
(vendég) jelenti. A biztonságos eltávozás folyamatos biztosítása alapvető követelmény,
amelynek
érdekében
az
üzlet
működési
engedélyében
meghatározott
befogadóképességet / maximális létszámot / nem szabad túllépni!
- A vendéglátói, szórakoztatói tevékenységi kör veszélyforrásai (a tűz keletkezésének
gyújtóforrásai):
o a konyhai technológia (olajmelegítés, sütés)
o az üzemeltetett villamos, illetőleg gázüzemű hő termelő sütő-főző
berendezések,
o a villamos berendezések (hűtő, kávéfőző, mikrohullámú sütő, konyhai elszívó,
ventilátor, klíma, hősugárzó, számítógép stb.) és
o a tárolt anyagok pl. a göngyöleg, a gázpalack (Pb, CO2 )
o a szórakozóhely berendezési tárgyai, (bútor, függöny, szőnyeg stb.),
o az éghető szerkezetű gépek, vagyis a szilárd éghető anyagok.
- Gyújtóforrásként számításba jöhet még a dohányzás, illetőleg az épületben végzett
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység (pl. hegesztés).
- A vendéglátóüzlet, a szórakozóhely épületrészét, helyiségét (pl. előtér, ruhatár, étterem,
konyha, zenetér, táncterem, iroda, raktár, stb.) csak rendeltetésszerűen lehet használni.
A rendeltetésszerű használat alatt azt a használati célt értjük, amelyre az épület, térrész
vagy a helyiség létesült.
- Zenés, táncos rendezvények biztonságos lebonyolításának érdekében biztonsági tervet
kell készíteni, amelyben meg kell határozni:
o a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az
oda való belépés és eltávozás rendjét;
o a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges
rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét;
o a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének
leírását;
o a biztonsági személyzet létszámát;
o az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást; valamint

51

o szabadtéri rendezvények esetében az Országos Meteorológiai Szolgálat
előrejelzését.
- A vendéglátói-szórakoztatói tevékenységhez csak a folyamatos napi feladatokhoz,
szolgáltatáshoz szükséges éghető anyagok, eszközök, berendezések használhatók,
illetve tárolhatók a vendéglátást szolgáló térben, a konyhában. A tartalék mennyiséget
képező alapanyagot, segédeszközöket és a működtetést szolgáló anyagokat,
berendezéseket a raktárhelyiségekben lehet csak tárolni. A vendéglátó üzlet, étterem
normatív tűzterhelési értéke (berendezési tárgyak, vendéglátó technológiai eszközök,
berendezések, termékek stb.) csak 300 MJ/m2 lehet, (pl. söröző 100, eszpresszó 300,
étterem 300 MJ/m²) ezért az anyagok, termékek mennyisége nem haladhatja meg a
megengedett tűzterhelési értéket. Éghető gáz, folyadék, szilárd éghető anyagokkal,
termékekkel, gépekkel együtt nem tárolható. Talajszint alatt PB-gázpalack nem
tárolható.
- A vendéglátói-szórakoztatói tevékenység során felhalmozódott szennyezett anyagokat,
eszközöket a hulladéktároló edényben kell tárolni és azt naponta központi
hulladéktárolóba kell eltávolítani.
A közösségi épületben a tűzvédelmi szempontból tiltó rendelkezéseket, a tűzveszélyre
figyelmeztető piktogramot, táblákat, a helyiségek bejáratánál kell elhelyezni (pl.
dohányzás, raktár).
- A vendéglátó és szórakozóhelyek bejárati ajtaját, vészkijáratait, közlekedő folyosóit,
lépcsőházát leszűkíteni nem lehet. A helyiségek, terek rendeltetését az ajtókon meg kell
jelölni. A több ajtóval rendelkező helyiség, térség be- és kijáratát tartós felirattal kell
ellátni. A szórakozóhelyről (pl. táncterem, munkatér stb.) való kijutást mindenkor
biztosítani kell. Az 50 főnél több személy tartózkodására szolgáló helyiségek kiürítésre
számításba vett nyílászáróinak a kiürítés irányába történő nyithatóságát biztosítani kell,
illetőleg azokat, amíg a helyiségben tartózkodnak lezárni nem szabad.
- A tömegtartózkodásra szolgáló szórakozóhelyen a 300 főnél nagyobb
befogadóképességű helyiség nyílászáróinak az egy mozdulattal való nyithatóságáról és
a nyitott állapotban való önműködő rögzíthetőségéről gondoskodni kell.
- A szórakozóhelyen a rendezvényhez alkalmazott dekoráció nem takarhatja el a kiürítés
irányát és a vészkijáratot jelző feliratokat, a tűzvédelmi eszközöket, felszereléseket
(tűzoltó készüléket). A dekoráció, valamint a villamos berendezés, a világítás, a hő
termelő berendezés, a pirotechnikai termék között - a gyújtásveszély miatt védőtávolságot kell tartani.
- A hő- és füstelvezetést szolgáló ablakok megközelíthetőségét biztosítani kell, a
mesterséges berendezés működtetése a lépcsőházból történhet.
- A vendéglátó- és a szórakozóhelyek épületének biztonságos működését, illetőleg egy
vészhelyzetben annak megszüntetését szolgálják a szintenkénti villamos kapcsolók,
leválasztó szakaszkapcsolók, a közműelzárók (gáz), továbbá a tűzvédelmi berendezések
(tűzoltó készülék, tűzjelző berendezés), amelyeket a mindenkori használatuk érdekében
nem lehet eltorlaszolni. Azok megközelítését minden időszakban és helyzetben
biztosítani kell.
- A vendéglátói- szórakoztatói tevékenységet szolgáló világítóberendezéseket
(teremvilágítás, asztali világítás) a mechanikai sérülés ellen védeni kell. A világító
berendezések éghető szilárd anyagokkal közvetlenül nem érintkezhetnek.
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- Az alkalmazott villamos berendezések (tűzhely, kávéfőző, mikrohullámú sütő, konyhai
elszívó, ventilátor, klíma, hősugárzó, számítógép stb.) használata során a berendezések
az éghető anyagra gyújtási veszélyt nem jelenthetnek, a kezelési utasításban leírt
távolságot be kell tartani. A villamos berendezések teljesítménye (pl. tűzhely, ventilátor,
hősugárzó, klíma, zenekari felszerelés stb.) nem haladhatja meg a létesítéskor
megállapított legnagyobb fogyasztói igényt és az egyidejűséget.
- A napi tevékenység befejezését követően a berendezéseket ki kell kapcsolni, kivéve
azokat, amelyek rendeltetésszerűen folyamatos üzeműek (hűtőgépek).
- Az étterem konyhai szellőző (szagelszívó) rendszerét a gyártó által meghatározott
rendszerességgel, annak hiányában félévente tisztítani és annak elvégzését írásban
igazolni kell.
- Az épületbe telepített tűzjelző berendezés érzékelőit (füstérzékelő) védeni kell a
mechanikai sérüléstől, a folyosókon található kézi jelzésadókat eltorlaszolni nem
szabad.
- Az égő olajra tilos vizet önteni!
- A vendéglátó és a szórakozóhelyen a tevékenység közben és annak befejezését
követően ellenőrizni kell a használati előírások megtartását (pl. kiürítési útvonal,
vészkijáratok akadálymentes megközelíthetősége, használhatósága, tűzvédelmi eszköz,
tűzjelző berendezés, villamos berendezés stb.), a szabálytalanságokat meg kell
szüntetni.
- Tűz esetén a munkavállalók és a biztonsági szolgálat feladata feladata, hogy a
vendégeket a kijárat, illetve a vészkijárat felé irányítsák. A biztonsági és irányfény
világítás a kiürítést szolgálja, a folyósokon és a lépcsőházakon keresztül az emberek az
épületet el tudják hagyni. A menekülés során a lift nem használható.
- Tűz esetén - a tűzjelzést követően - a rendelkezésre álló tűzoltó készülékkel, illetve a
fali tűzcsapok segítségével lehetőség szerint meg kell kezdeni a tűz eloltását.

A vizes helyiségek tűzvédelme
- A helyiségekben anyagtárolás tilos, a közlekedési utakat állandóan szabadon kell
hagyni.

Kapcsolóterek, transzformátorterek, gépházak tűzvédelme
- A helyiség csak a használatbavételi engedélyben megállapítottaknak megfelelően,
rendeltetésszerűen szabad használni.
- Az elektromos szerelvényzeteken és annak 0,5 m-es környezetében éghető anyag nem
helyezhető el.
- A helyiségben elfolyt, elcsepegett éghető folyadékot haladéktalanul fel kell itatni és el
kell távolítani.
- A tevékenység során keletkezett éghető hulladékokat szükség szerint, de legkésőbb a
műszak végén a helyiségekből az arra kijelölt tárolóba kell szállítani.
- A közlekedési, menekülési útvonalakat, valamint a tűzoltó készülékekhez,
tűzcsapokhoz, elektromos és közüzemi kapcsolókhoz vezető utat eltorlaszolni még
ideiglenesen sem szabad.
- A helyiségből utolsónak távozó kötelessége az áramtalanítás végrehajtása.
- A kapcsolóterekben az elektromos egyvonalas rajzot ki kell helyezni. A csoportosan
elhelyezett szakaszoló és az önálló főkapcsolók és biztosítékok rendeltetését, ki-be
kapcsolt állását jól láthatóan, maradandó módon jelölni kell.
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- A helyiség védelmére a hatályos tűzvédelmi jogszabálynak megfelelő, az előírt oltási
teljesítményt kielégítő tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

Gázfogadó, gázmérő tűzvédelmi szabályai
- A helyiség védelmére a hatályos tűzvédelmi jogszabálynak megfelelő, az előírt oltási
teljesítményt kielégítő tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, a helyiség megfelelő
tűzvédelmét 1 db 12 kg-os ABC porral oltó tűzoltó készülékkel tudjuk biztosítani.
- A helyiséget csak rendeltetésszerűen szabad használni. A gázfogadó-mérő helyiségben
anyagtárolás tilos.
- A helyiséget tisztán kell tartani.
- A gázelzárók nyitás-zárás irányát jelölni kell.
- A gázfogadó ajtaját önműködő csukószerkezettel kell ellátni.
- A helyiségbe illetéktelen személy bejutását meg kell akadályozni.
- A helyiség állandó szellőztetését biztosítani kell.
- A helyiségből való távozáskor gondoskodni kell a helyiség áramtalanításáról.

Sprinkler gépház tűzvédelmi szabályai
- A gépházban rendeltetéséből adódóan semmilyen tárolás, raktározás nem engedélyezett.
- A gépházban csak az oda beosztottak tartózkodhatnak.

Szeméttároló tűzvédelmi szabályai
- Szeméttárolóban a hulladék csak zárt hulladékgyűjtő konténerekben helyezhető el.
- Hulladékgyűjtő konténerbe égő dohányneműt dobni, éghető folyadékot önteni TILOS!
- Veszélyes hulladékot (festékes-, oldószeres doboz, olajos rongy…) kommunális
hulladéktól elkülönítve kell tárolni.
- Hulladékgyűjtő konténerek folyamatos elszállításáról gondoskodni kell.
- Szeméttárolóban 1 db 6 kg-os ABC porral oltót kell készenlétben tartani.

Takarítószer raktárak tűzvédelmi szabályai
- A raktárakban csak a kereskedelmi forgalomban kapható, oldószert nem tartalmazó
tisztító folyadékok tárolhatók.
- A tárolt anyagok, eszközök a szabad mozgást, közlekedést, a kijárathoz való jutást nem
akadályozhatják.

Gázkazánház tűzvédelmi szabályai
- A helyiség védelmére a hatályos tűzvédelmi jogszabálynak megfelelő, az előírt oltási
teljesítményt kielégítő tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, a helyiség megfelelő
tűzvédelmét 4 db 12 kg-os ABC porral oltó tűzoltó készülékkel tudjuk biztosítani.
- A helyiséget csak rendeltetésszerűen szabad használni. A gázfogadó-mérő helyiségben
anyagtárolás tilos.
- A helyiséget tisztán kell tartani.
- A gázelzárók nyitás-zárás irányát jelölni kell.
- A gázfogadó ajtaját önműködő csukószerkezettel kell ellátni.
- A helyiségbe illetéktelen személy bejutását meg kell akadályozni.
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- A helyiség állandó szellőztetését biztosítani kell.

Mélygarázs tűzvédelmi szabályai
- A járműre vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartásáért az üzembentartó, illetve a
jármű vezetője a felelős
- Meghibásodott műszaki állapotú járművel (pld. üzemanyag vagy kenőanyagfolyás) a
mélygarázst nem szabad használni.
- A mélygarázs területén csak a számozott-jelölt helyeket szabad igénybe venni.
Közlekedési úton várakozni még ideiglenesen sem szabad.
- Éghető folyadékot, gázt szállító jármű a mélygarázst nem veheti igénybe.
- A mélygarázs területén éghető folyadékot- a gépjárműbe épített üzemanyagtartály
kivételével- tárolni nem szabad.
- PB üzemű gépjármű a mélygarázs területére csak az Üzemeltető írásos, és rendszámra
szóló engedélyével hajthat be. Az engedély kiadásához a gépjármű üzemben tartója
köteles a PB üzem szakszerű- hatályos jogszabályoknak megfelelő- kialakítását
hivatalos dokumentumokkal igazolni.
- Üzemanyagot lefejteni, feltölteni, továbbá a gépjárművön tűzveszélyes tevékenységet
végezni tilos.
- A mélygarázs területén a dohányzás és a nyílt láng használata tilos!
- A parkolóhelyen az elcsepegett, szétfolyt üzemanyagot, kenőanyagot haladéktalanul fel
kell takarítani. A szennyezett takarító anyagot a tárolón kívül, nem éghető anyagú
edényben kell gyűjteni.
- A közlekedési, menekülési útvonalakat, valamint a tűzoltó készülékekhez,
tűzcsapokhoz, elektromos és közüzemi kapcsolókhoz vezető utat eltorlaszolni még
ideiglenesen sem szabad.
- Gépjárműtűz esetén haladéktalanul meg kell kezdeni az égő gépjármű oltását, lehetőség
szerint a veszélyeztetett gépjárművek mentését, védelmét, és a létesítmény területén
tartózkodókat ezzel egyidejűleg a hírközlő útján tájékoztatni kell.

55

A melléklet

MENEKÜLÉSRE SZOLGÁLÓ AJTÓK NYITHATÓSÁGA

Általános szempontok
9.1.1. A műszaki lehetőségek alapján egyformán elfogadhatóak a mechanikus,
elektromechanikus és elektromos ajtónyitási megoldások, ha azok teljesítik az OTSZ 59. §ának előírásait.
9.1.2. Amennyiben az ajtó menekülő ajtó és légutánpótló ajtóként is figyelembe vehető abban
az esetben nyitott pozícióban javasolt azt rögzíteni.

9.3. Üzemszerűen zárt ajtók vészeseti nyithatósága
Az OTSZ menekülésre szolgáló ajtóik bezárásával kapcsolatos 59.§ (6) pontjába foglalt
előírás teljesül, ha a 9.3.1.-9.3.3. pontokba foglaltak teljesülnek.
9.3.1. Menekülésre szolgáló ajtók üzemszerű zárása csak olyan módon oldható meg, hogy a
zárás (reteszelés) a menekülés során segédeszköz nélkül manuálisan kioldhatóvá váljon,
kivéve az OTSZ által megengedett esetben a kulcsdoboz alkalmazását.
9.3.2. A menekülés biztosítására alkalmas az üzemszerűen zárt ajtók olyan kialakítása,
amelynél
a) a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő zárszerkezet és vasalat (vészkijárati zár,
pánikzár) biztosítja a reteszelés oldását,
Megjegyzés: Az a) pont szerinti esetben a vonatkozó műszaki követelmény a vészkijárati zárak esetében az MSZ
EN 179 szabvány, a pánikzárak esetében az MSZ EN 1125 szabvány. A megfelelő
zárszerkezet kiválasztásához a G melléklet ad segítséget, a rendeltetés és a menekülő személyek
létszáma, helyismerete alapján.

b) az elektromos zárás feloldását az ajtó mellett elhelyezett vésznyitó, valamint
áramkimaradás esetén automatikus kireteszelés biztosítja és a feloldást követően az ajtó a
nyitószerkezettel (kilinccsel) bárki által nyitható,
Megjegyzés: Ha van tűzjelző berendezés, akkor javasolt, hogy tűzjelzés esetén vezérelje a reteszelés
oldását.

c) egyéb zárszerkezettel és vasalattal, mely biztosítja, hogy a reteszelés bármely állapotában a
9.3.1. pontban leírtaknak megfelelő módon nyithatóak maradnak.
9.3.3. Olyan rendeltetések esetében, ahol a be- és kiengedés a funkcióból adódóan csak
zsilipelésen keresztül lehetséges és ezt a menekülés során is biztosítani kell, az ajtóvezérlés
áramellátását a vészeseti fogyasztókra vonatkozó előírásoknak megfelelően vagy önálló
akkumulátoros kialakítással indokolt biztosítani (pl. kutatólabor, atomenergiai létesítmények,
stb.).
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C melléklet

Tűzgátló nyílászárók beépítése, üzemeltetése és karbantartása
C1.
A tűzgátló nyílászárók beépítése a nyílászáró gyártójának előírásai alapján, az ott
megjelölt segédanyagok felhasználásával, a nyílászáró minősítésében szereplő fogadószerkezetbe történhet.
C2.
Amennyiben a különleges működési módú tűzgátló nyílászárók tégla, vasbeton,
gázbeton vagy mészhomok szerkezettől eltérő fogadószerkezetekre (pl. acél-vagy faszerkezetek) rögzítettek, a fogadószerkezet alakváltozását a működési mód által meghatározott
tűréshez kell igazítani a megbízható csukódás biztosítására, továbbá az acélszerkezet
tűzvédelmi jellemzőit a fogadószerkezet, illetve a különleges működési módú tűzgátló,
nyílászárók tűzvédelmi követelményeihez kell igazítani. Ha a kapu fogadószerkezete a
különleges működési módú tűzgátló nyílászáró körüli tűzgátló falszerkezetet is merevíti, a
fogadószerkezet tűzvédelmi jellemzőit a tűzgátló falszerkezet tűzvédelmi követelményeihez
igazítandó (OTSZ 16 § (6) pontja).
C3.
Portálszerkezetbe, üvegfalba akkor építhető be tűzgátló nyílászáró közvetlenül, ha
mindkét szerkezet és emellett a beépítési mód is rendelkezik akkreditált laboratóriumban
lefolytatott vizsgálati eredménnyel. Ennek hiányában a két szerkezet olyan megfelelő
tűzállóságú szerkezettel csatlakoztatható, amelybe az adott tűzgátló nyílászáró rendelkezik
bevizsgált beépítési móddal, és amelynek fogadására a portálszerkezet, illetve üvegfal is
akkreditált vizsgálattal igazolva alkalmas.
C4. A tűzgátló nyílászáró beépítését követően az építtető részére biztosítandó iratok : − a
nyílászáró megfelelőségét/teljesítményét igazoló, a hatályos előírások szerinti dokumentum, −
kivitelezői (beépítési) nyilatkozat (a nyilatkozat javasolt mintája a C14.1. pontban található),
− a kivitelezést végző dolgozó tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának másolata, −
beépítési, használati-üzemeltetési és karbantartási dokumentáció.
C5.
A tűzgátló nyílászárók szerkezete beépítésük és használatuk során a gyártó, illetve a
gyártói képviselet beleegyezése nélkül nem módosítható (pl. nyílászáró megbontása, utólagos
szerelvényezése, megfúrása, csavarozása, hőhatásra habosodó laminátumok eltávolítása).
Amennyiben az üzemeltetés során az ajtó szerelvényezésének, szerkezeti módosításnak
igénye lép fel, akkor azt a gyártó, illetve a gyártói képviselet beleegyezésével, az általa
kijelölt tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy vagy szervezet, érvényes teljesítménynyilatkozattal rendelkező szerkezettel végezheti. A nyílászárón eszközölt módosítást, a
felhasznált anyagok, szerelvények típusát az üzemeltetési naplóban rögzíteni kell.
C6.
Amennyiben az üzemeltető szemrevételezése alkalmával a nyílászárók bárminemű
megváltoztatását, sérülését észleli, esetlegesen nem azonosítható egyértelműen a gyártmány
(hiányzik, vagy megsérült a gyártmány azonosító tábla), a rendellenes állapot soron kívüli
karbantartással javítható ki.
C7.
Amennyiben a szerkezetek esetleges hibája a szerkezet egyes elemeinek cseréjével,
vagy az ajtólap módosításával javítható, akkor a javításokat kizárólag a vonatkozó szabványnak megfelelően (MSZ EN 14600), továbbá a gyártó vagy közvetlen forgalmazó által
elfogadott módon, tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező szakember végezheti.
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C8.
A különleges működési módú tűzgátló nyílászárók mozgató szerelvényeinek
karbantartását közösségi alaprendeltetésű épületek közös használatú, az üzemeltető által
könnyen hozzáférhető helyiségeiből, szükség szerint megfelelő tűzvédelmi jellemzőjű
revíziós nyílásokkal biztosítandó. A karbantartáshoz szükséges csukódási próba az ajtó vagy
csatlakozó szerkezeteinek károsodása nélkül legyen végrehajtható (pl. az ajtótartó mágnesről
a különleges működési módú tűzgátló, füstgátló kapu szárnya csukási próbához
távműködtetéssel legyen leválasztható).
Megjegyzés: bérleményekből, önálló rendeltetési egységekből álló épület esetén nem javasolt
különleges működési módú nyílászáró olyan kialakítása, amikor az üzemszerűen nyitott
állapotban lévő ajtószárny két bérlemény vagy önálló rendeltetési egység között van, mivel
ekkor a mozgatószerelvények egy része csak a bérleményekből vagy az önálló rendeltetési
egységekből, azok zavarásával ellenőrizhető, karbantartható (pl. bevásárló központ esetén két
üzlet közé csúszó tűzgátló tolókapu).
C9.
A tűzgátló nyílászáró cseréjekor - ha jogszabály, hatósági előírás vagy egyéb
körülmény nem ír elő eltérő követelményt -az eredeti nyílászáró telepítésekor hatályos
előírások alapján meghatározott tűzvédelmi teljesítmény-jellemzőjű, vagy annál jobb
szerkezet építendő be.
C10. Különleges működési módú tűzgátló nyílászárók környékén a csukódást akadályozó
bármely eltorlaszolás kerülendő. Amennyiben az üzemszerű használat esetén fennáll az
eltorlaszolás lehetősége – pl. folyamatos rakodás miatt – megfelelő eszköz (pl. korlátok)
segítségével biztosítandó a különleges működési módú tűzgátló nyílászáró környezetében a
szabálytalan tárolás megakadályozása. A gépjárműközlekedésre, -tárolásra szolgáló
helyiségek tűzgátló nyílászáróinál – azok nyitott állapotú pozíciójában – a nyílászáró
védelmét és ezáltal üzembiztos csukódását segíti elő, ha a nyitott állapotú nyílászárót a mozgó
gépjárművektől (pl. parkolóállástól, közlekedősávtól) mechanikai védelemmel választják el.
C11. Tűzgátló nyílászárókra a vonatkozó termékspecifikus karbantartási listán történhet a
karbantartás dokumentálása. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, akkor a karbantartás a
C14.2. pont szerinti, általános karbantartási lista kitöltésével is dokumentálható.
C12. Tűzgátló nyílászáró, illetve portálszerkezet üvegszerkezete, valamint tömör panel nagyobb mértékű mechanikai sérülése (üvegszerkezet törése, repedése, tömör panel felületének
5 mm-nél mélyebb síktól való eltérése) esetén a rendellenes állapot rendkívüli karbantartással
javítható ki.
C13. Amennyiben a tűzgátló nyílászáró, üvegfal vagy portálszerkezet rendkívüli karbantartása
során annak teljes értékű javítása nem valósítható meg:
-cserélendő alkatrész (fődarab) azonos vagy jobb teljesítményű, minősített alkatrészszel nem
pótolható, -a cserélendő alkatrész (fődarab) pótlása a nyílászáró/portálszerkezet
geometriájának jelentős módosításával építhető csak be,
- a termék nem azonosítható be, az üzemeltetési naplóban rögzítendő, a termék a soron
következő időszakos felülvizsgálatig cserére szorul.
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D. melléklet

Javaslat tömegrendezvények kiürítését segítő megoldásokra
D1. A tömegrendezvényre való belépőjegyen javasolt feltűntetni a rendezvény sematikus
alaprajzát és a kiürítési útvonalakat. Körülhatárolt ülő vagy állóhelyekkel rendelkező
rendezvény helyszínén célszerű a jegy által megjelölt körülhatárolt tér (pl. szektor)
sematikusábráját is feltűntetni. A sematikus menekülési alaprajzok mellett a jegy hátoldalán
javasolt a menekülési terv lényeges szöveges előírásainak megjelenítése is.
D2. 1000 fő fölötti nézőtérhez kötődő rendezvények esetén a rendezvény megkezdése előtt
kivetítővel támogatott szöveges tájékoztatást javasolt tartani a nézőknek a menekülési
lehetőségek ismertetésére. A kivetítőn a szöveges tájékoztatást alátámasztó ábrák és a szöveg
lényegi kivonatának idegen nyelvű (angol és német vagy ha a szervezők által ez ismert, akkor
a résztvevők által beszélt nyelven) feliratát javasolt megjeleníteni.
D3. 1000 fő fölötti nézőtérhez nem kötődő rendezvények esetén a rendezvényterület
elhagyásának kiürítési útvonalai mentén javasolt a résztvevőket magyar és a idegen nyelven
(angol és német vagy ha a szervezők által ez ismert, akkor a résztvevők által beszélt nyelven)
tájékoztató táblákon megjeleníteni a rendezvény sematikus alaprajzát és a kiürítési
útvonalakat.
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Időszakos biztonsági felülvizsgálatok
54/2014 (XII.5.) BM rendelet
szs.
1.

Üzemeltetői ellenőrzés
dokumentálás
ciklusidő
szükségessége és
módja
3 hónap
tűzvédelmi
(+ 1 hét)
üzemeltetési napló

Érintett műszaki megoldás
Tűzoltó készülék

2.

Fali
4
tűzcsap, vízforrások a természetes
vízforrás kivételével, nyomásfokozó szivattyú,
száraz oltóvízvezeték
3. Beépített
5
tűzjelző berendezés

4.

Beépített
6
tűzoltó berendezés

5.

Tűz7 és hibaátjelző berendezés

6.

Tűzoltósági
8
kulcsszéf

7.

Tűzoltósági
9
rádióerősítő

8.

Tűzoltó
1
felvonó
0
9. Evakuációs
1
hangrendszer
1
10. Biztonsági
1
világítás, kívülről vagy belülről
megvilágított
2
menekülési jelek, korábbi
előírások szerinti irányfényvilágítás
11. Pánikzár,
1
vészkijárati zár, vészkijárat biztosító
rendszer
3

12. Tűzgátló
1
lezárások
4
13. 1
1
2

tűzgátló nyílászárók
mozgó

elemet

Időszakos felülvizsgálat
dokumentálás
szükségessége és módja

ciklusidő

ciklusidő

dokumentálás
szükségessége és módja

6 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési napló

12 hónap
(+ 1 hónap)

tűzvédelmi üzemeltetési
napló

6 hónap (+ 1 hónap) 1,
12 hónap (+ 1 hónap) 2,
5 év (+ 2 hónap),
10 év (+ 2 hónap)
az időszakos felülvizsgálattal
egyidejűleg

1 nap,
1 hónap,
3 hónap
(+ 1 hét)
1 hét,
1 hónap
1 nap

tűzvédelmi
üzemeltetési napló

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

tűzvédelmi üzemeltetési
napló

az időszakos felülvizsgálattal
egyidejűleg

tűzvédelmi üzemeltetési
napló

tűzvédelmi
üzemeltetési napló
tűzvédelmi
üzemeltetési napló
1 nap
tűzvédelmi
üzemeltetési napló
nincs követelmény

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

tűzvédelmi üzemeltetési
napló
tűzvédelmi üzemeltetési
napló
tűzvédelmi üzemeltetési
napló
tűzvédelmi üzemeltetési
napló
tűzvédelmi üzemeltetési
napló
tűzvédelmi üzemeltetési
napló
tűzvédelmi üzemeltetési
napló

az időszakos felülvizsgálattal
egyidejűleg
az időszakos felülvizsgálattal
egyidejűleg
az időszakos felülvizsgálattal
egyidejűleg
az időszakos felülvizsgálattal
egyidejűleg
az időszakos felülvizsgálattal
egyidejűleg
az időszakos felülvizsgálattal
egyidejűleg
az időszakos felülvizsgálattal
egyidejűleg

tűzvédelmi üzemeltetési
napló
tűzvédelmi üzemeltetési
napló
tűzvédelmi üzemeltetési
napló
tűzvédelmi üzemeltetési
napló
tűzvédelmi üzemeltetési
napló
tűzvédelmi üzemeltetési
napló
tűzvédelmi üzemeltetési
napló

3 hónap
(+ 1 hét)
1 nap

nincs követelmény

Karbantartás

6 hónap (+ 2 hét)
6 hónap (+ 2 hét)

tűzvédelmi üzemeltetési
napló
tűzvédelmi üzemeltetési
napló

tűzvédelmi
üzemeltetési napló
tűzvédelmi
üzemeltetési napló
tűzvédelmi
üzemeltetési napló

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

tűzvédelmi
üzemeltetési napló

6 hónap (+ 2 hét)

tűzvédelmi üzemeltetési
napló

az időszakos felülvizsgálattal
egyidejűleg

tűzvédelmi üzemeltetési
napló

tűzvédelmi
üzemeltetési napló
nincs követelmény

6 hónap (+ 2 hét)

tűzvédelmi üzemeltetési
napló
tűzvédelmi üzemeltetési

az időszakos felülvizsgálattal
egyidejűleg
az időszakos felülvizsgálattal

tűzvédelmi üzemeltetési
napló
tűzvédelmi üzemeltetési

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

12 hónap
(+ 1 hónap)

6 hónap

Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék alapkarbantartása (szén-dioxiddal oltó kivételével)
Az MSZ EN 3 szabványsorozat, MSZ EN 1866 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülékek és az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék alapkarbantartása.
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szs.

Érintett műszaki megoldás
5

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

tartalmazó
tűzgátló
záróelemek
Hő
1
és füst elleni füstelvezető, légpótló
védelem
6
megoldásai
szerkezet
1
füstelszívó, légpótló
7
ventilátor
1
füstmentesítő
8
ventilátor
1
füstcsappantyú, zsalu
9
2
füstgátló nyílászáró
0
2
mobil füstkötény
1
Túlnyomásos
2
füstmentes
lépcsőház,
túlnyomásos
2
előtér légellátó rendszere (elvárt
légtechnikai
paraméterek
teljesülésének
ellenőrzése)
Biztonsági
2
tápforrásnak
minősülő
dízelaggregátor
3
biztonsági
2
tápforrásnak
minősülő
akkumulátor,
4
szünetmentes tápegység

Üzemeltetői ellenőrzés
dokumentálás
ciklusidő
szükségessége és
módja

3 hónap
(+ 1 hét)
3 hónap
(+ 1 hét)
3 hónap
(+ 1 hét)
3 hónap
(+ 1 hét)
3 hónap
(+ 1 hét)
3 hónap
(+ 1 hét)
-

tűzvédelmi
üzemeltetési napló
tűzvédelmi
üzemeltetési napló
tűzvédelmi
üzemeltetési napló
tűzvédelmi
üzemeltetési napló
tűzvédelmi
üzemeltetési napló
tűzvédelmi
üzemeltetési napló
-

1 hónap
(+ 3 nap)
1 hónap
(+ 3 nap)

tűzvédelmi
üzemeltetési napló
tűzvédelmi
üzemeltetési napló

Időszakos felülvizsgálat

Karbantartás

ciklusidő

dokumentálás
szükségessége és módja

ciklusidő

dokumentálás
szükségessége és módja

(+ 2 hét)

napló

egyidejűleg

napló

6 hónap (+ 2 hét)

tűzvédelmi üzemeltetési
napló
tűzvédelmi üzemeltetési
napló
tűzvédelmi üzemeltetési
napló
tűzvédelmi üzemeltetési
napló
tűzvédelmi üzemeltetési
napló
tűzvédelmi üzemeltetési
napló
mérési jegyzőkönyv

az időszakos felülvizsgálattal
egyidejűleg
az időszakos felülvizsgálattal
egyidejűleg
az időszakos felülvizsgálattal
egyidejűleg
az időszakos felülvizsgálattal
egyidejűleg
az időszakos felülvizsgálattal
egyidejűleg
az időszakos felülvizsgálattal
egyidejűleg
-

tűzvédelmi üzemeltetési
napló
tűzvédelmi üzemeltetési
napló
tűzvédelmi üzemeltetési
napló
tűzvédelmi üzemeltetési
napló
tűzvédelmi üzemeltetési
napló
tűzvédelmi üzemeltetési
napló
-

tűzvédelmi üzemeltetési
napló
tűzvédelmi üzemeltetési
napló

az időszakos felülvizsgálattal
egyidejűleg
az időszakos felülvizsgálattal
egyidejűleg

tűzvédelmi üzemeltetési
napló
tűzvédelmi üzemeltetési
napló

6 hónap (+ 2 hét)
6 hónap (+ 2 hét)
6 hónap (+ 2 hét)
6 hónap (+ 2 hét)
6 hónap (+ 2 hét)
használatbavétel előtt,
illetve a hatékonyságot
befolyásoló átalakítást
követően
12 hónap
(+ 1 hónap)
12 hónap
(+ 1 hónap)

FELTÉTELEK MEGHATÁROZÁSA
ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ
A tevékenység helye:
................................................................................................................……………………………………………
……………........................................................................................................................ ............……...................
A tevékenység ideje:
200.. ........................... hó ...... nap ................... órától
200.. ........................... hó ...... nap ................... óráig
A tevékenység leírása:
................................................................................................................................................................... ..................
.....................................................................................................................................................................................
........................................................................…………………………………………………………….................
A tevékenységet végzők
neve
....................................
....................................
....................................

beosztása
....................................
....................................
....................................

A tevékenység tűzveszélyes környezetben történik-e?

Igen

tűzv.szakvizsg.biz. sz.
......................................
......................................
......................................
Nem

Tűzveszélyes környezetben végzett tevékenység esetén a felügyeletet biztosító személyek
neve
beosztása
....................................
....................................
....................................
....................................
A tevékenység helyszínén az alábbi tűzoltó felszereléseket, eszközöket, készülékeket, anyagokat kell
készenlétbe helyezni:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................…………………………..……………...........
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak, valamint az egyéb általános érvényű tűzvédelmi
szabályok, előírások betartásán túlmenően a helyi sajátosságoknak megfelelően az alábbi különleges
szabályokat kell betartani illetve végrehajtani :
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................………………………………………………..….
Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének feltételeit a fentiek szerint határozom meg:
................................. , 200.. . ........................ hó .... nap
......................................
......................................
engedélyező aláírása, beosztása
A fentieket tudomásul veszem és betartásáért büntetőjogi felelősséget vállalok:
P.H.

........................................

......................................
tevékenységet végzők aláírása

......................................

A munka befejezését a feltételeket meghatározó felé jelenteni kell !
A munka befejezését tudomásul vettem:
......................................
engedélyező aláírása
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Külső munkahelyen (más munkáltatónál) végzett tevékenység esetén a helyi sajátosságoknak megfelelő
kiegészítést a külső cég vezetőjének vagy megbízottjának kell kitölteni és aláírni.

Tűzvédelmi bírság a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet alapján

1.

tűzvédelmi szabálytalanság megnevezése

2.
3.

tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő
tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási
tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges
tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- vagy
robbanásveszélyt idéztek elő
menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon,
hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított
tömegtartózkodásra szolgáló építmény, építményrész esetén a
menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon,
hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított
menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly
módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal
tömegtartózkodásra szolgáló építmény, építményrész esetén a
menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly
módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal
épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó
helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő
elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a
menekülési útvonalnak a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség
mértékén túli leszűkítése
az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú installációk,
dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagoknak az
elhelyezéssel érintett fal- vagy a padló felületének 15%-ánál nagyobb
mértékű részét borító elhelyezése (a beépített építési termékek és a
biztonsági jelek kivételével)
a kiürítési számítással igazolt/igazolható létszám túllépése
jogszabály vagy hatóság által előírt, a tűz- vagy füstszakasz határon
beépített tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás megszüntetése,
eltávolítása, működésének akadályoztatása
ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület
maradéktalanul nem biztosított
szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel,
felhasználás akadályozása
a tűzoltóság beavatkozásának akadályozása
a létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó
jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, illetve a
képzésre vonatkozó előírások megszegése
tűzoltókészülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító
járművek kivételével)
tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító
járművek kivételével)
a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó
berendezés készenlétben tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának
hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér
a)
legfeljebb
100
m2
alapterületű:
b)
101-500
m2
alapterületű:
c) 500 m2 feletti alapterületű:
tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság
által előírt állandó felügyelete, tűzátjelzés hiánya
jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó
eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibái igazolt megszüntetésének,
vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya,
amennyiben a hiba észlelése óta több mint 8 nap eltelt
jogszabály vagy hatóság által előírt, az Országos Tűzvédelmi

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

10.

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

20.
21.

22.

tűzvédelmi
bírság
legkisebb
mértéke
(Ft)
10 000
20 000

tűzvédelmi
bírság
legnagyobb
mértéke
(Ft)
1 000 000
3 000 000

20 000

1 000 000

20 000

800 000

30 000

1 000 000

30 000

1 200 000

40 000

1 500 000

20 000

500 000

20 000

500 000

30 000
30 000

3 000 000
200 000

30 000

1 000 000

30 000

1 000 000

20 000
50 000

2 000 000
2 000 000

20 000

50 000

10 000

30 000

50 000
100 000
200 000
100 000

400 000
1 000 000
2 000 000
1 500 000

50 000

1 000 000

30 000

1 000 000
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1.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.

tűzvédelmi szabálytalanság megnevezése
Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben meghatározott érintett műszaki
megoldás készenlétben tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének,
felülvizsgálatának, nyomáspróbájának, a feltárt hibák igazolt javításának
hiánya, amennyiben az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá
jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének,
készenlétben tartásának elmulasztása
tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi
szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása
hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői
tevékenység, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként
való közreműködés
tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől
eltérő végzése (természetes személy vagy gazdasági társaság)
tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése
a) ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező
nem a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelően
tervezte
meg
az
építményt
b) ha a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető valótlan nyilatkozatot
adott
ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett - a tűzvédelmi
szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor - igazolt módon - nem
gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt
ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság
által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi
szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi
szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített
határidőre - igazolt módon - nem gondoskodott és a határidő lejárta óta
több mint 15 nap eltelt
ha az üzemeltető - aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező
személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik a
létesítmény tűzvédelméről ott, ahol ezt jogszabály előírja
ha a jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi
szabályzatot nem készítik, készíttetik el
ha a jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából a
jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy az a tűzvédelmi
helyzetre kiható változást nem tartalmazza
ha az építményben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége
meghaladja az építmény létesítésekor, átalakításakor hatályban lévő
jogszabály szerinti tűzterhelési értékeket
a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya
a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő
iratban feltárt - tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott
- hibák igazolt megszüntetésének hiánya
ha az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet
vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készítteti el
a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások
bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot
ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az
érintett létesítményi tűzoltóság felé
ha a tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott
jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte
a tűzoltó-technikai termék, építési termék tűzvédelmi célú
ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának, javításának a
műszaki előírásokban, vagy a tűzvédelmi hatósági engedélyben
foglaltaktól eltérő módon történő végzése, vagy ezen tevékenység során
a termék működőképességének veszélyeztetése, amennyiben az nem

tűzvédelmi
bírság
legkisebb
mértéke
(Ft)

tűzvédelmi
bírság
legnagyobb
mértéke
(Ft)

30 000

1 000 000

50 000

500 000

50 000

500 000

50 000

1 000 000

50 000
30 000

1 000 000
1 000 000

30 000

1 500 000

30 000

1 000 000

50 000

500 000

50 000

250 000

50 000

200 000

30 000

2 000 000

50 000
40 000

1 000 000
300 000

50 000

200 000

30 000

1 000 000

50 000

1 000 000

50 000

1 000 000
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

tűzvédelmi szabálytalanság megnevezése
tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá
ha a jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltó-technikai
termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét
a tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt
egyéb előírások megszegése
a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, tárolására,
szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó
tűzvédelemmel összefüggő előírások megszegése
a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy
mellékhasznosítási
kötelezettség
elmulasztásával
a
tűzesetek
megelőzéséről nem gondoskodnak
jogszabály által előírt hő- és füstelvezető rendszer létesítésének,
üzemeltetésének, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának
hiánya, működésének akadályozása
az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságait igazoló tűzvédelmi
szakértői nyilatkozatnak a tűzvédelmi hatósághoz történő megküldésének
elmulasztása
ha a tűzvédelmi szakértő az építményszerkezetek tűzvédelmi
tulajdonságairól valótlan nyilatkozatot tesz
irányított égetés végzése a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül
szabadtéri égetés során az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre és
az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi előírások be nem tartása
eltérés a nemzeti szabványok tűzvédelmi előírásaitól és a tűzvédelmi
műszaki irányelvek rendelkezéseitől a tűzvédelmi hatóság jóváhagyása
nélkül
eltérés a tűzvédelmi hatóság által jóváhagyott eltérő műszaki
megoldástól, kivéve, ha a jogszabályban, nemzeti szabványban vagy
tűzvédelmi műszaki irányelvben foglalt műszaki megoldást alkalmazzák

tűzvédelmi
bírság
legkisebb
mértéke
(Ft)

tűzvédelmi
bírság
legnagyobb
mértéke
(Ft)

200 000

3 000 000

20 000

60 000

20 000

1 000 000

40 000

200 000

50 000

1 000 000

30 000

100 000

50 000

1 000 000

50 000
20 000

500 000
400 000

50 000

1 000 000

50 000

1 000 000
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