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HATÁLYBALÉPÉS 
 

Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról 19.§ (1) bekezdésében foglalt előírás alapján, a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet 
–a tűzvédelmi szabályzat készítéséről – 3.§-ában meghatározott tartalmi 
követelményekkel, a 54/2014. (XII.5) BM rendelet – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
kiadásáról – által meghatározott tűzvédelmi használati szabályok alapján a létesítményre 
vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzatot a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
szabályzatán túl az alábbiakkal egészítem ki. 

 
Az emberi élet és anyagi javak védelme érdekében a Tűzvédelmi Szabályzat 

mellékleteként kiadom a létesítményre vonatkozó Tűzriadó Tervet. 
 

Előírásaikat a létesítmény területén gazdálkodó tevékenységet folytató 
magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi és magánszemélyek jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezeteinek, valamint a létesítmény igénybe vevőinek – a rájuk vonatkozó 
mértékben – meg kell ismerniük és meg kell tartaniuk.  

 
A Tűzvédelmi Szabályzatban és Tűzriadó Tervben nem szabályozott 

rendelkezésekre a jelenleg hatályos tűzvédelmi jogszabályok az irányadóak. 
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Alapadatok 
1. Épület címe:  1183 Budapest, Kisfaludi út 33/B. 
2. Fenntartó:  Városgazda XVIII. kerület. Nonprofit Zrt. 

Tűzvédelmi kapcsolattartó: Szabó Renáta 30/5831301  
3. Tűzvédelmi szolgáltatás:  Petró Tibor 06-30/5771059 
4. Építés éve:  2006          
5. Rendeltetések:  Sportközpont 
6. Szintek száma:  földszint; emelet.  
7. Legfelső használati szint (építményszint) padlómagassága: emelet: 11 méter 
8. Összesített Alapterület: földszint 2883  m2    emelet: 1252 m2 épület egyben: 4135 m2 
9. Tűzszakaszok elhelyezkedése, nagysága: 1 tűzszakasz 
10. Munkavállalók száma:  14 fő 
11. Befogadóképesség:   

A 30/1996. (XII.6.) BM rendelet 3.§ i) pontja alapján, figyelembe véve az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főigazgató-helyettes 4076-2/2011/ÁLT számú 
szakmai véleményét. 

Az épület rendeltetésmódosításáig illetve felújításáig a vonatkozó rendelet 
értelmében nem szükséges a kockázati besorolás, ugyanakkor a várható mértékadó 
kockázati osztálya a befogadóképességet figyelembe véve (1680 fő) MK 

Az útvonalhosszak nem haladják meg a 60 métert. A lépcsők hossza 8 métert. Az 
összesített befogadóképesség az emeleten 1030 fő,  rendezvény esetén a földszinten 650 
fő. 

Zenés táncos rendezvény esetén a 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet alapján kell a 
rendezvény szervezését lebonyolítani. 

A telephely a mellékelt tűzvédelmi tervezői nyilatkozatban foglaltak szerint az előírt 
időtartamon belül kiüríthető. 

12. Legnagyobb befogadóképességű helyiség: földszint nézőtér max.: 650 fő, emeleti lelátó 
1030 fő 

13. Tűzjelző berendezés: kiépítve, Bosch központ a biztonsági szolgálat 
helyiségében 

14. Gáz főelzárók: Épület küldő részén a kazánház mellett 
15. kazánteljesítmény  2*350 kW 
16. Elektromos Főkapcsolók: elektromos kapcsolótérben (előtérnél) 
17. Villámvédelem:  felülvizsgált, karbantartott  
18. Biztonsági és Irányfényvilágítás: kiépítve 53 db lámpával 
19. Tűzcsaphálózat:  fszt 6 db; emelet; 4 db 
20. Tűzoltó készülékek:  14 db 6kg-os ABC por 2 db 2kg CO2 
21. Fűtési rendszer: központi fűtés gázkazánnal 
22. Hő- és füstelvezetés automata homlokzati nyílászárókkal 
23. Lépcsők: 2 db azonos légtérben, 2 db külső  
24. oltóvízforrás 2 db „közterületi” tűzcsap 100 m-en belül, 1 db FFTCS 

parkolónál 
25. Lift tűz esetén is működő 
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Tűzvédelmi dokumentáció 

Az alábbi iratokat egy helyen, külön erre a célra használatos irattároló „szekrényben” 
(dobozban) kell a telephely portaszolgálat pultjában tárolni: 

1. Az épület használatbavételi engedélye. (másolat az eredeti iratról)  
2. Tűzvédelmi Szabályzat. 
3. Tűzriadó Terv (A 30/1996. (XII.6.) BM rendelet egyértelműen meghatározza, hogyan kell 

elkészíteni.  
4. Tűzriadó Tervben foglaltakat évente egy alkalommal, illetve a megfelelősség eléréséig 

gyakoroltatni szükséges. Eredményét írásban, jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyv 
legalább az alábbiakat tartalmazza: gyakorlat időpontja; résztvevő személyek száma; feladatok 
végrehajtásának értékelése; kiürítés időtartama; feladat-meghatározás. 

5. Elektromos hálózat (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet) tűzvédelmi szabványossági minősítő irata. 
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján, ha jogszabály másként nem rendelkezik, 
tűzvédelmi szempontból) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba 
tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy 
tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként, egyéb esetben 
legalább 6 évenként, a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát el kell végezteti, és a 
tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, 
melynek tényét hitelt érdemlő módon kell igazolni. 

6. Ezen túl villámvédelmi ellenőrzés szükséges a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett 
épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének 
megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja, sérülés, erős korrózió, 
villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a 
villámvédelem hatásosságát. 

7. Az OTSZ 18 mellékletében meghatározott eszközök üzemeltetői ellenőrzését, időszakos 
felülvizsgálatát igazoló iratok. Ide tartoznak többek között a gépi hő- és füstelvezető 
berendezések; lépcsőház és előterek túlnyomását biztosító ventilátorok; füstelvezető zsaluk; 
füstelvezető ablakok nyitását végző berendezés; tűzgátló ajtók. 

8. Tűzoltó készülékek kimutatása.(a készenlétben tartó által végrehajtandó negyedéves 
ellenőrzéseket is fel kell tüntetni) Az éves (MSZ EN 3) ellenőrzések végrehajtását, 
felülvizsgálatokat igazoló iratok. 

9. Tűzcsapok kimutatása rajta a tömlők és a nyomásfokozó szivattyú is. Féléves és éves 
ellenőrzésének végrehajtását, megfelelőségét igazoló iratok. 

10. Tűzvédelmi oktatási napló: a munkavállalókat a munkáltatónak kell oktatásban részesítenie 
munkába lépés előtt és ismétlődő jelleggel! Azonban a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet 
egyértelműen meghatározza, hogy a gazdálkodó szervezet köteles gondoskodni arról, hogy a 
külsős munkavállalók a rájuk vonatkozó mértékben ismerjék meg a Tűzvédelmi szabályzat 
tartalmát. (a telephelyen munkát végző, szerződött cégek munkavállalóit a saját 
munkáltatójának tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, naplóban dokumentálni, másolatot a 
dokumentációhoz csatolni kell) 

11. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység meghatározásához szükséges iratok. 
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Tűzvédelmi szabályzat célja, hatálya 
 
1.1. Tűzvédelmi szabályzat célja 
 
A Tűzvédelmi szabályzat (továbbiakban Szabályzat) célja, hogy a Városgazda XVIII. ker. 
Nonprofit Zrt. PESTSZENTIMREI SPORTKASTÉLY TELEPHELYNEK a jogszabályok 
keretei között a sajátosságainak figyelembevételével meghatározza a tűzvédelmi tevékenység 
valamennyi fontos kérdését és a tűzvédelmi szabályokat.  

 
1.2. Tűzvédelmi szabályzat hatálya 
A szabályzatban foglaltak nem megfelelő végrehajtása, vagy be nem tartása a tűzoltóság 
részéről helyszíni bírság kiszabását, szabálysértési vagy büntetőeljárás kezdeményezését, az 
intézmény részéről pedig fegyelmi és kártérítési eljárást von maga után. 
A Szabályzatban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet.  
A szabályzatban és annak kiegészítésében meghatározott előírás, feladat, magatartási szabály - 
beosztásra való tekintet nélkül - kötelező érvényű és hatálya vonatkozásában kiterjed az alábbi 
területekre: 
 
1.2.1. Területi hatálya 
A Tűzvédelmi Szabályzat területi hatálya kiterjed a Budapest XVIII. ker. PESTSZENTIMREI 
SPORTKASTÉLY egész területére, valamennyi helyiségére és szabad tereire, továbbá 
munkavégzési színhelyére, valamint a szállításra és a tárolásra. 
 
1.2.2. Személyi hatálya 

 
A Tűzvédelmi Szabályzat személyi hatálya kiterjed a PESTSZENTIMREI SPORTKASTÉLY   
valamennyi vezetőjére, munkavállalójára és a PESTSZENTIMREI SPORTKASTÉLY   
területén munkát végző külső gazdálkodó szervezet munkavállalóira, valamint a szolgáltatást 
igénybe vevőkre, sportolókra, rendezvényszervezőkre és vendégekre  kötelező. 
 
1.2.3. Időbeni hatálya 

 
A Tűzvédelmi szabályzat hatálya a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. által kiadott 
szabályzattal egyidejű, a kiegészítés hatálya annak visszavonásáig terjed ki. Évenkénti 
felülvizsgálat, a jogszabályi változásoknak megfelelően.  
 
1.2.4. Tárgyi hatálya 

 
Jelen szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az 1.2.1. pontban ismertetett területen végzett minden 
olyan tevékenységre és tárolásra, melyekből a körülmények kedvezőtlen összejátszása során 
tűz keletkezésére lehet számítani. 
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A tűzvédelemmel összefüggő feladatok megvalósításáért felelős vezető és munkavállalók 
kötelezettségei és jogai 

 
Vezérigazgató telephelyre vonatkozó tűzvédelmi feladatai 

 
− Kialakítja az intézmény tűzvédelmi szervezetét, és biztosítja a működéshez, az 

eredményes munkához szükséges, személyi, tárgyi, anyagi feltételt.  

− Tűzvédelmi Szabályzatban rögzíti az intézmény sajátosságait figyelembe vevő 
tűzvédelmi rendelkezéseket, annak végrehajtásának módját, a tűzvédelmi vezető 
(tűzvédelmi megbízott) feladatait, a tűzvédelmi oktatás, vizsgáztatás rendjét. 

− Gondoskodik arról, hogy az intézmény dolgozói munkába álláskor, továbbá szükség 
szerint, jelen szabályzatban meghatározott időszakonként a munkakörüknek megfelelő 
tűzvédelmi oktatásban részesüljenek. 

− Rendszeresen beszámoltatja az általa írásban megbízott tűzvédelmi feladatok 
ellátásáért felelős személyt a tűzvédelmi helyzetről, a tűzvédelemmel összefüggésben 
végzett munkáról. 

− Gondoskodik az intézmény tűzvédelmi állapotának megfelelő szinten való tartásáról. 

− A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a létesítmény, az épület, az 
építmény, a helyiség vagy a szabadtér tűzveszélyességi osztályba sorolásának 
megváltoztatását teszi szükségessé, annak megkezdése előtt legalább tizenöt nappal az 
illetékes tűzoltóságnál - az új tűzveszélyességi osztályba sorolásra vonatkozó javaslat 
megküldésével - köteles bejelenteni. 

− Biztosítja a tűzvédelmi vezető (tűzvédelmi megbízott) részére a megjelenést a szakmai 
szervek által szervezett tűzvédelmi továbbképzéseken. 

− Engedélyezi az intézmény területén az eseti tűzveszélyes tevékenység végzését, illetve 
akadályoztatása esetén írásban megbízza az engedélyezőket. 

− Tűzvédelmi ellenőrzéseket, bejárásokat végez, végeztet. 
– A tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzésben köteles részt venni, vagy intézkedésre 

jogosult megbízottjával magát képviseltetni. 

− Szemle keretében személyesen is meggyőződik a tűzvédelmi feltételek 
megteremtéséről, annak javítására tett intézkedések hatékonyságáról. 

− A közvetlen tűzveszélyes állapot megszüntetésére személyesen, vagy megbízottján 
keresztül intézkedik. 

− Elősegíti a tűzvizsgálat megtartását, a tűz keletkezési okának és kárértékének 
megállapítását. 

– Ellenőrzi az évenkénti tűzriadó gyakoroltatásának végrehajtását. 
–  Elkészítteti és elrendeli, valamint rendszeresen ellenőrzi jelen szabályzat végrehajtását. 
 
− Az intézmény egészének - tűzvédelmi szakmai vonatkozásban - vezetője. 

− Tűzvédelmi vonatkozásban intézkedési joga és ellenőrzési hatásköre az intézmény 
egészére kiterjed. 
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Rendezvényszervezési csoportvezető és telephely vezető közös tűzvédelemi feladatai: 

 

• Köteles gondoskodni a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak végrehajtásáról és 
rendszeres ellenőrzéséről. Naponta legalább egy alkalommal köteles meggyőződni 
arról, hogy a tűzvédelmi szabályzatban előírtaknak, feladatoknak, követelményeknek a 
telephely megfelel-e.  

• Tűzvédelmi feladata a vonatkozó törvényi rendelkezések érvényesítése, valamint a 
vonatkozó törvények, rendeletek, szabványok és szabályok betartatásának 
megkövetelése. 

• Rendezvények esetén (Sport, kiállítás, színházi, koncert, egyéb rendezvény alkalmával) 
a Telephely rendezvényszervezőjével a rendezvény rendezőjével egyeztet, hogy a 
tűzvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelő lebonyolítású legyen a rendezvény. 
Ne jelentsen tűzveszélyt a telephely tűzszakaszaira, helységeire, veszélyességi 
övezeteire.  

• Felelős a munkahely rendjéért, tisztaságáért, a tűz- és robbanásveszélyes anyagok 
raktározásának, tárolásának előírás szerinti végrehajtásáért, a dohányzás és nyílt láng 
használata tilalmának megtartásáért. 

• Felelős hogy a vezetése alatt álló területen a munkavégzés során a közlekedési út, a 
tűzoltó-felszereléshez vezető út szabad legyen. 

• Köteles az irányítása alá tartozó területen a tűzvédelmi feladat ellátásához szükséges 
személyi és tárgyi feltételek biztosítását kezdeményezni, a munkát úgy megszervezni, 
hogy a tűzvédelmi előírás végrehajtást nyerjen. 

• Feladata a saját és beosztottjai egészségének és testi épségének, továbbá az anyagi 
károkat okozó események megelőzése céljából a biztonságos munkafeltételek 
kialakítása, a munkabiztonsági előírások (törvények, rendeletek, jogszabályok) 
megismerése, betartása és betartatása. Ennek keretei között: 

– Köteles a munkavállalóktól megkövetelni a munkaképes állapotot. 
–  Ellenőrzi, hogy a munkavállaló rendelkezik-e a munka elvégzéséhez szükséges 

szakmai ismeretekkel. 

• Köteles a munkavégzést azonnal leállítani, és haladéktalanul intézkedést foganatosítani, 
az esemény megszüntetése érdekében, ha tűz vagy tűzveszély áll fenn. 

• Köteles a munkaterületeken az előírásoknak megfelelő mennyiségű és az ott 
keletkezhető tűz leküzdésére alkalmas tűzoltó eszközt a helyszínen tartani.  

• Gondoskodik arról, hogy a munkahelyen felesleges, vagy tüzet okozható tárgy, 
felszerelés ne legyen, a tűzoltó felszerelés, eszköz, készülék állandóan a kijelölt helyen 
legyen, és azt csak tűz oltására használják. 

• Kezdeményezi az előírt rendszeres tűzvédelmi oktatások megtartását, annak 
bizonylatolását, új dolgozó munkába lépését követő tűzvédelmi oktatását.  

• Gondoskodik a bekövetkezett rendkívüli események bejelentéséről, kivizsgálásáról, a 
hasonló esetek megelőzésére szolgáló intézkedések kidolgozásáról és végrehajtásáról. 

• Gondoskodik a tűzvédelmi berendezés, készülék, felszerelés, technikai eszköz 
állandóan üzemkész állapotáról, időszaki ellenőrzéséről. A tűzvédelmi eszközök 
pótlására intézkedést kezdeményez.  
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• Hatáskörébe tartozóan ellenőrzi a tűzoltó készülékeket, szerelői ellenőrzés végzését 
kezdeményezi, nyilvántartást vezet az ellenőrzésekről és selejtezésekről. 

• Közreműködik az alkalmi tűzveszélyes munka végzésének feltételeinek 
meghatározásában. 

• Köteles eltiltani a munkavégzéstől azt a munkavállalót aki: 
o munkavégzésével saját és mások testi épségét veszélyezteti, illetve 

tevékenységének következménye lehet tűz, vagy más rendkívüli esemény, 
o nem ismeri a tűzvédelmi szabályzat rá vonatkozó rendelkezéseit, mindaddig 

amíg azt el nem sajátítja. 
o figyelmeztetés ellenére sem vesz részt a tűzvédelmi oktatáson, valamint vizsgán. 

• Köteles támogatni az illetékes felügyeleti, hatósági ellenőrző szervek szakembereinek 
munkáját. Köteles részt venni a tűzvédelmi hatósági szemlén, ellenőrzésen. Biztosítani 
kell a szemle, ellenőrzés feltételét. 

• Köteles az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedést 
kezdeményezni. 

• Tűz esetén, a tűzoltóság megérkezéséig irányítja a tűz oltását, a személyek eltávolítását, 
az éghető anyagok mentését. 

• Feladata közreműködni a rendkívüli események kivizsgálásánál. 
 

 Munkavállalók tűzvédelmi feladatai 
 
o Minden dolgozó köteles a tűzvédelmi előírásokat, a Tűzvédelmi szabályzat tartalmát 

megismerni, azokat betartani, a tűzeseteket megelőzni. 
o A tűzesetek megelőzése érdekében a munkahelyen, biztonságos munka végzésére 

alkalmas állapotban megjelenni. 
o Munkakörének betöltéséhez szükséges, illetve azzal kapcsolatos tűzvédelmi oktatáson 

részt venni. 
o Munkavégzés során a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat betartani, a dohányzási 

tilalmat megtartani. 
o A rendelkezésre bocsátott gépeket, berendezéseket, egyéb eszközöket és anyagokat 

munkakezdés előtt a kezelési utasításoknak megfelelően megvizsgálni, azokat 
rendeltetésszerűen használni. 

o Munkahelyén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan körülményt megszüntetni, 
amely tüzet okozhat. 

o Amennyiben tűz- vagy robbanásveszélyt észlel, köteles megkísérelni a megszüntetését, 
közvetlen munkahelyi vezetőjének azonnal jelenteni. 

o A munkahelyen a készenlétbe helyezett tűzoltó készülékeket, felszereléseket, eszközöket 
a szabályzatban foglaltak szerint használni. 

o A szabályzatban előírt időszakonként köteles részt venni az általános, munkahelyi, 
ismétlődő tűzvédelmi oktatáson, képzésen. A tűzvédelmi vizsgabizonyítványt köteles 
megőrizni, szükség esetén azt a munkavégzés során az ellenőrző szerv rendelkezésére 
bocsátani. 
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o A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadtérről, a gépekről, berendezésekről, 
eszközökről, készülékekről a munkavégzés során keletkezett éghető anyagot, hulladékot 
folyamatosan, de legkésőbb a munka befejezésekor eltávolítani. 

o Az alkalomszerű tűz- és robbanásveszélyes munkavégzéshez köteles írásbeli engedélyt 
kérni, és azt a munkavégzés során magánál tartani. A munkavégzés során az engedélyben 
foglalt előírásokat köteles betartani. 

o A kijelölt menekülési útvonalakat, ajtókat, átjárókat köteles folyamatosan használható 
állapotban tartani (eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad!) 

o Munkahelyén az anyagtárolásra vonatkozó előírásokat köteles maradéktalanul betartani. 
o Minden dolgozónak kötelessége, hogy mindent megtegyen a tűz megelőzése érdekében, 

illetve a tűz oltásában. 
o  Ha a létesítményben vagy szabadtéren tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, 

illetve arról tudomást szerez, a Tűzriadó tervnek megfelelően riasztania kell a 
létesítményben tartózkodókat, valamint köteles telefonon a területileg illetékes tűzoltó-
parancsnokságot és közvetlen munkahelyi vezetőjét azonnal értesíteni. 
A tüzet jelző köteles elmondani, hogy: 
o A tűzeset pontos helyét, címét, megközelíthetőségét, 
o Mi ég, emberélet van –e veszélyben, 
o A tűz terjedelmét és a veszélyeztetett létesítményeket, 
o Mi van veszélyeztetve, 
o Milyen telefonszámról beszél, 
o A tűzjelző nevét. 

 

= Tűzoltóság címe:  XVIII-XIX. Ker. Tűzoltó parancsnokság 
1191 Bp. Üllői út 235. 

=  Telefonszáma:  105  illetve: 06-1/459-2319 

o Esetleges tűz esetén valamennyi dolgozó köteles a tűzoltásban részt venni, és a következő 
teendőket ellátni: 

= a tűzesetet jelezni, a tűzriadó tervben a riasztásra előírt feladatot végrehajtani, 
= a helyszínre érkező tűzoltóság munkáját segíteni, 
= a tűzoltást közvetlen részvételével és minden rendelkezésre álló eszközzel 

előmozdítani, a veszélybe került munkatársak mentését megkísérelni, a tűzoltás 
vezetőjének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani, a tűzoltást követően 
kötelesek részt venni az elhárításban. 
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Tűzvédelmi megbízott telephelyre vonatkozó feladatai: 
 
Feladatait a vezérigazgató közvetlen irányítása mellett, meghatározott jog- és hatáskörrel 
végzi, ennek keretei között: 
 

• Elkészíti a Tűzvédelmi Szabályzatot, Tűzriadó tervet gondoskodik annak 
naprakészségéről. 

• Elősegíti a dolgozók folyamatos tűzvédelmi továbbképzését, illetve oktatását, valamint 
ellenőrzi a külsős munkavállalók tűzvédelmi oktatásának, megtörténtét, megfelelőségét, 
dokumentálását.  

• Részt vesz a tűzvédelmi hatóság eljárásain (szemle, ellenőrzés, stb.). Kapcsolatot tart a 
tűzvédelmi hatósággal, a Tűzoltóság szervezeti egységeivel. 

• Rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi szabályok és előírások megtartását, hiányosság 
esetén intézkedést kezdeményez azok megszüntetésére. 

• Javaslatot tesz a szükséges tűzvédelmi berendezések, eszközök beszerzésére, pótlására. 
• Véleményezi az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezését, ellenőrzi az 

engedélyben szereplő előírások meglétét és megtartását. 
• Javaslatot tesz a szükséges szakanyagok, iratok, valamint tűzvédelmi információs 

kiadványok beszerzésére. 
• Tűzvédelmi vonatkozásban intézkedési joga és ellenőrzési hatásköre az intézmény 

egészére kiterjed. 
    

Feladatok rendezvények, bérleti tevékenységek esetén: 
 

Az OTSZ Országos Tűzvédelmi Szabályzat 206 §.-a alapján: 
 
A művelődési, sport- és oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti 
rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre, valamint az 500 főnél nagyobb befogadóképességű 
nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalomszerű kulturális és 
sportrendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a 
rendezvény felelős szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt 
15 nappal azt tájékoztatás céljából a tűzvédelmi hatóságnak megküldeni. 
A biztonsági intézkedés tartalmazza: 

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

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

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

A rendezvény felelős szervezőjének a rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi előírásait 
tartalmazó iratokat és azok mellékleteit a rendezvényt követően legalább egy évig meg kell 
őriznie. 
A rendezvény felelős szervezőjének a létesítményekre és szabadtérre a tervezett helyszíneket, 
a résztvevők tervezett elhelyezkedését és létszámát, a kiürítési útvonalakat, a kijáratokat, 
tűzoltási felvonulási utakat és területeket, közművek nyitó és záró szerkezetét feltüntető és az 
oltóvízforrásokat, valamint azok vízellátását biztosító nyitó és zárószerkezetek helyét 
tartalmazó méretarányos helyszínrajzot kell készíteni, és azt előzetesen, a rendezvény időpontja 
előtt 15 nappal tájékoztatás céljából az tűzvédelmi hatóságnak meg kell küldeni. 
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Határozatlan időre szóló bérleti szerződés melléklete a házirend, amely tűzvédelmi szabályok 

(tűzvédelmi szabályzat előírásainak) betartását előírja. A házirendet a Telephely minden 
közösségi helységében, veszélyességi övezetében, tűzszakaszában ki is kell függeszteni. A 
bérlővel az intézmény bejárása és Tűzvédelmi szabályzat és Tűzriadó terv ismertetésre kerül, 
amely a műszaki vezető feladata. 

 
Eseti rendezvény, bérleti szerződésnél, sportrendezvény, kiállítás, színházi előadás, koncert és 

egyéb rendezvények alkalmával: 
- bérleti szerződés melléklete a házirend, amely tűzvédelmi szabályok (tűzvédelmi szabályzat 

előírásainak ) betartását előírja. A házirendet a Telephely minden közösségi helységében, 
veszélyességi övezetében, tűzszakaszában ki is kell függeszteni.  

- A Rendezvény rendezőjével és biztonsági őrökkel az intézmény  bejárása és Tűzvédelmi 
szabályzat ismertetésre kerül, amely a telephelyvezető feladata. 

- A belépőjegyes, nagy létszámú rendezvény esetében a rendezvényszervező a vonatkozó 
szabályzóknak megfelelő létszámban biztosítja a rendezők jelenlétét. (rendelkezés 
hiányában 1 rendezőt kell biztosítania 200 főként.) Tűzriadó esetén a rendezők 
tájékoztatást, segítséget nyújtanak a kimenekülés biztonságos lebonyolításában, a pánik 
elkerülésében. 
 

Eseti tűzvédelmi szabályok sportrendezvény, kiállítás, színházi előadás, koncert és egyéb 
rendezvények alkalmával: 

• a tűzszakaszokat, helységeket, veszélyességi övezeteket a rendeltetésének megfelelően 
szabad használni. Attól eltérő tűzveszélyt okozó tevékenységet folytatni tilos!  

• tűzveszélyt okozó berendezést, eszközt bevinni és használni tilos! 
• közlekedő utakat, szabadon kell tartani, leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad 
• tűzoltó berendezéseknek mindig hozzáférhetőnek kell lenni, még ideiglenesen sem 

szabad azt eltorlaszolni 
• vészkijáratokat és a vészkijáratokhoz vezető utakat tilos leszűkíteni, eltorlaszolni 
• az ideiglenes létesítmények közötti közlekedő utak megfelelő szélességben kell 

kialakítani 
• a berendezések áramellátását úgy kell kialakítani, hogy botlásveszélyt ne okozzon és a 

rendezvény részvevői részére ne legyen elérhető. 
• A menekülési útvonal ajtóinál függöny, szélfogó csak úgy helyezhető el, hogy az 

széthúzáskor a kijáratot ne szűkítse. A függöny a padló síkját nem érheti el, belső széleit 
eltérő színű csíkkal kell megjelölni. 

 
A szabályok betartásának ellenőrzése a rendezvény teljes időszakában a telephely vezető (vagy 
az általa írásban megbízott személy) feladata. 
 
A kimenekülést a telephely kiürítését a tűzriadó tervben foglaltaknak megfelelően kell 
végrehajtani. A Telephely rendezvényszervezője, műszaki vezető és szükség esetén a 
tűzvédelmi megbízott a rendezvény rendezőjével egyeztet a tűzriadó terv szerinti megfelelő 
intézkedésekről. 
 
 
 
Szabadtéri rendezvények szervezése esetén: 
 
A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát – a napnyugta utáni időszakban is 
látogatható rendezvény esetén – világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni. A jelölések 
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láthatóságát oly módon kell biztosítani, hogy a résztvevők számára a szabadtéri rendezvény 
területének bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és 
felismerhető legyen, 
A jelölések, biztonsági jelek legkisebb mérete 1200X600 mm kell hogy legyen, 
A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény területén a közlekedési útvonalak 
megvilágítását biztosítani kell, 
A szabadtéri rendezvény területén közterületi világítással rendelkező közlekedési és 
menekülési útvonalakon, külön megvilágítás és a megvilágításhoz tartalék energiaforrás 
kiépítése nem szükséges, 
A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget – a várható legnagyobb 
létszámot alapul véve – biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az 
ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni. 
Az egymás mellett elhelyezkedő szabadtéri rendezvények kiüríthetőségét a rendezvények 
együttes vizsgálatával kell meghatározni, egymásra hatásuk figyelembevételével,  
A rendezvényen a menekülésben korlátozott személyek számára a menekülés, menekítés 
lehetőségét biztosítani kell. 
A rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége legalább 2,5 
méter kell, hogy legyen, 
A menekülésre figyelembe vett útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható. A 
rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekülési képességeihez, valamint 
a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzetet, de legalább minden 
megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény 
szervezője felelős, 
Ha a rendezvényen jellemzően menekülésben korlátozott személyek jelenléte várható, akkor a 
rendezvény alatt minden megkezdett 100 fő résztvevőre legalább 1 fő biztonsági személyzetet 
kell biztosítani,  
Ha a szabadtéri rendezvény területén telepítenek legalább 2 méter képátlóval rendelkező 
kivetítőt, azon a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalait, biztonsági 
tájékoztató pontjait be kell mutatni legalább a rendezvény, koncert megkezdése előtt, 
szünetében és a végén. 
Ha kivetítőt nem telepítenek a rendezvény területén, akkor a hangosító rendszeren, 
berendezésen vagy villamos hálózattól független hangosító eszközön keresztül kell megtenni, 
kiegészítve a tűz- vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők ismertetésével, 
Ha hangosító rendszer nem kerül kiépítésre, akkor a szabadtéri rendezvény területét és 
adottságait figyelembe véve minden megkezdett 3000 m2 területre legalább 1 db villamos 
hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben tartani. 
Ha hangosító rendszer kiépítésre kerül, de a tartalék energiaellátása legalább 30 percen át nem 
biztosított, akkor annak kiegészítésére meghatározott számú, villamos hálózattól független 
hangosító eszközt kell készenlétben tartani. 
A hangosító rendszert és a villamos hálózattól független hangosító eszközöket a pánikhelyzet 
kialakulásának megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk irányítására 
késedelem nélkül alkalmazni kell. 
Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett – a rendezvényen 
résztvevők számára kialakított – terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt. 
A szabadtéri rendezvény megközelítésére és annak területén a tűzvédelmi hatósággal 
egyeztetett, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas utat kell biztosítani. 
Szabadtéri rendezvényen 

a) a színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű, 
b) az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű, 
c) a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m2 után 1 db 

34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. 
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A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb 
eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének módjával biztosítani kell a tűzoltó 
készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét. 
A szabadtéri rendezvény ülőhelyekkel tervezett nézőterén – a padok kivételével – csak a 
padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. 
Az ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a menekülésre tervezett útvonalakat úgy kell kialakítani, 
hogy az útvonalak hossza ne haladja meg 

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

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

Tűzvédelmi oktatások rendje, az oktatások fő témakörei 
 
Oktatások rendje 
Minden munkavállalót a munkába állítása előtt, más munkakörbe, illetve területre történő 
áthelyezésekor tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. 
A vezérigazgató a telephely vezető kezdeményezésére köteles biztosítani, hogy a dolgozó a 
munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi ismeretet, tűz esetén végzendő feladatát a munkába állás 
előtt, majd az ismételt rendszeres oktatás keretén belül elsajátítsa. 
A tűzvédelmi oktatást elméleti és gyakorlati formában kell megtartani. 
A munkába állított munkavállalók oktatásáról nyilvántartást kell vezetni. 
Az ismétlődő oktatásokon a megjelenés minden munkavállaló részére kötelező. 
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A tűzvédelmi oktatások fő témakörei 
 

Általános oktatás 
 
–  A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény és 

egyéb kapcsolódó jogszabályok általános előírásainak ismertetése. 
– A Tűzvédelmi szabályzat előírásai. 
– A telephely területének, használt anyagok, tevékenység tűzveszélyessége. 
– A tűz keletkezésének lehetőségei. 
– A megelőző tűzvédelmi előírások, tilalmak, betartásának fontossága 
– A megelőző tűzvédelmi berendezések, tűzoltó eszközök használata szakszerű 

kezelésének szabályai. 
–  A tűzjelzés módja és a rendelkezésre álló lehetőségek. 
– A tűz esetén követendő magatartás. 
– A készenlétben álló tűzoltó készülékek használati előírásai, gyakorlati alkalmazása. 
– A különböző tűzoltásra alkalmas anyagok oltási tulajdonságai és jellemzésük. 
– Tűzriadó esetén követendő magatartás általában és személyre szólóan. 
– Menekülés szervezett formában történő végrehajtása 
–  A tűzvédelmi előírások megszegésének jogkövetkezményei. 

 
A dolgozók tűzvédelmi oktatása   
 
Alapvető feltétel, hogy a dolgozók megismerjék a tűzoltás szabályait, azokat a gyakorlatban is 
alkalmazni, valamint az eszközöket használni tudják. Ennek érdekében fontos, hogy a dolgozók 
a munkakörükből, a telephely használatából eredő, tűzveszélyes anyagok tárolásából eredő 
tűzveszélyre és az azzal összefüggő megelőzési, mentési feladatokra folyamatos felkészítés 
keretében oktatásban részesüljenek. 
 
Az intézményben minden dolgozót a munkakörének megfelelő általános és speciális 
tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, mely magában foglalja az elméleti és gyakorlati oktatást 
is. 
 
Újfelvételes dolgozók oktatása 
 
Munkába állás előtt gondoskodni kell minden új dolgozó tűzvédelmi oktatásáról. Ennek 
keretében biztosítani kell mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatást. 
Az oktatás megtartásáért az igazgató a felelős. 
Az oktatás tekintetében újfelvételesnek kell tekinteni és soron kívüli oktatásban kell részesíteni 
azokat a dolgozókat is, akik: 

a) hat hónapnál hosszabb távollét után lépnek ismét munkába, 
b) tűzvédelmi ismeret hiányában a munkától eltiltást kaptak, 
c) az intézményen belül munkahelyet, vagy munkakört változtattak, 
d) munkahelyén tűzvédelmi szempontból jelentős technológiai változás történt, 
e) ha a tűzvédelmi hatóság, vagy a tűzvédelmi vezető azt elrendeli. 
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Ismétlődő oktatás 
 
Valamennyi dolgozót a munkahely vagy a tevékenység tűzveszélyességi osztálytól függően 
ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, melynek gyakoriságát az intézmény  vezetője 
határozza meg. 
Oktatási periódus:  
(Ez egy ajánlott oktatási periódus, amely az intézmény vezető döntésétől függően más 
gyakoriságú is lehet) 
__________________________________________________ 
  Kockázati                                   Oktatás           Gyakorisága 
    osztály                                   időtartama 
___________________________________________ 
    "MK, KK"                                  1,5 óra             évenként 
    "NAK, AK"                                   1 óra             évenként 
 
Az ismétlődő oktatások végrehajtásáért az igazgató a felelős. 
Az oktatás megtörténtének dokumentálása: 
Az oktatásról Tűzvédelmi oktatási naplót kell vezetni. 

Külső munkavállalók munkavégzésének tűzvédelmi szabályai 
 
Az intézmény vezetőjének gondoskodni kell arról, hogy az intézménnyel kapcsolatba kerülő 
külső munkavállalók – a rájuk vonatkozó mértékben – a Tűzvédelmi szabályzat tartalmát 
megismerjék. 

A külső munkavállalóval kötött szerződésben meg kell határozni az alkalomszerű tűzveszélyes 
tevékenység végzésének a szabályait, továbbá azt, hogy kinek a feladata a szükséges tűzoltó 
eszközök biztosítása. 

A külső munkavállalók saját vezetőjük irányításával önállóan csak az építési, szerelési területté 
nyilvántartott munkaterületen végezhetik tevékenységüket. 
 
Az építési, szerelési területté nyilvánítást az intézmény ügyvezető igazgatója határozza meg. 

Ha a munkaterület nem különíthető el más területtől, akkor a külső munkavállalók saját 
vezetőjük irányítása mellett is csak a telephely ügyvezető igazgatója, vagy az általa kijelölt 
személy jelenléte és felelőssége mellett végezhetnek munkát. 

A tűzvédelmi megbízott ellenőrzi a külső munkavállalók tűzvédelmi tevékenységét, a hiányok 
megszüntetésére javaslatot tesz. 
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Tűzveszélyességi osztályok, kockázati besorolás 
 
Általános rendelkezések 

 
alapterület: a gépek és a berendezések esetében ezek függőleges vetülete által meghatározott 
terület; szabadtéri tárolóknál a raktározásra kijelölt térrész oldalhatárain belüli terület, helyiség, 
vagy építményszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér esetében a nettó alapterület, 
 alaprendeltetés: a kockázati egységek rendeltetés szerinti elkülönítéséhez és az ettől függő 
tűzvédelmi követelmények megállapításához szükséges, a kockázati egység, valamint a 
kockázati egységen belül önálló rendeltetési egységek jellemző, elsődleges használati célját 
kifejező besorolás, amely lehet 

a) ipari-mezőgazdasági alaprendeltetés: ipari, mezőgazdasági rendeltetésű önálló rendeltetési 
egységet tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése, 

b) közösségi alaprendeltetés: közösségi rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó 
kockázati egység alaprendeltetése, 

c) lakó alaprendeltetés: lakást, szálláshelynek nem minősülő üdülőegységet és ehhez tartozó 
rendeltetésű helyiségeket tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése, 

d) tárolási alaprendeltetés: tárolási rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó 
kockázati egység alaprendeltetése, 

e) vegyes alaprendeltetés: eltérő alaprendeltetésű önálló rendeltetési egységeket tartalmazó 
kockázati egység alaprendeltetése, 
 
közösségi rendeltetés: lakónak, iparinak, mezőgazdaságinak, tárolásinak nem minősülő 
rendeltetés, 
létesítmény: az egy telken álló építmények és szabadterek összessége, 
robbanásveszélyes állapot: a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag olyan mennyiségben 
való jelenléte, valamint előfordulási módja, állapota, mely esetén az égés, robbanás feltételei 
közül legalább még az oxigénkoncentráció vagy a gyújtási energia adott, 
szabadtéri rendezvény területe: természetes vagy mesterséges módon a mozgást korlátozva 
körülhatárolt rendezvény esetén a körül határolással közre zárt terület, a nem körülhatárolt 
terület esetén a rendezvény szervezője által felelősen kijelölt terület, 
szabadtéri rendezvény: az 1000 főt vagy az 5000 m2 területet meghaladó, épületen kívüli 
területen megtartott szervezett esemény, ide nem értve a létesítmény működési engedélyével 
összefüggő rendezvényeket, 
tűzveszélyességi osztály: az anyagra, keverékre vonatkozó besorolás, amely az anyag, keverék 
fizikai, kémiai tulajdonságát alapul véve, tűzvédelmi szempontból a viselkedését, 
veszélyességét jellemzi, 
tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag 
gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, 
továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár, 
üzembe helyező mérnök: a megrendelő által megbízott, a beépített tűzjelző, tűzoltó berendezés 
üzembe helyezésének végrehajtásáért és az üzembe helyezéssel kapcsolatos szemrevételezés, 
ellenőrzés, üzemi próba elvégzéséért és a berendezés megfelelőségének értékeléséért felelős, 
jogszabályban meghatározottak szerint a tűzjelző berendezés, a tűzoltó berendezés tervezésére 
képesített személy, 
üzemeltető: a létesítmény, épület vagy épületrész üzemeltetését ellátó, az üzemeltetés során a 
tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 
18. §-ában meghatározott követelmények biztosításáért felelős személy vagy szervezet, 
üzemeltetői ellenőrzés: az üzemeltetői ellenőrzést végző személy vagy az üzemeltető által 
írásban megbízott jogi személy által végzett, az érintett műszaki megoldás működőképességéről 
való, jellemzően szemrevételezéses meggyőződés és annak írásban történő dokumentálása, 
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üzemeltetői ellenőrzést végző személy: az üzemeltető által megbízott vagy kijelölt személy, aki 
végrehajtja az üzemeltetői ellenőrzést, 

 
Tűzveszélyességi osztályok: 
 
Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartoznak 
 
a) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK 
és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 
1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CLP rendelet) szerinti 

aa) instabil robbanóanyagok, továbbá az 1.1–1.5. alosztályba tartozó robbanóanyag, 
ab) 1. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes gáz, valamint az A és B kategóriába 
tartozó kémiailag instabil gáz, 
ac) 1. és 2. kategóriába tartozó aeroszol, 
ad) 1. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes szilárd anyag, 
ae) A, B, C vagy D típusú önreaktív anyagok és keverékek, 
af) 1. kategóriába tartozó piroforos folyadék, 
ag) 1. kategóriába tartozó piroforos szilárd anyag, 
ah) 1. vagy 2. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó 
anyagok és keverékek, 
ai) 1. kategóriába tartozó oxidáló folyadék, 
aj) 1. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag vagy 
ak) A, B, C vagy D típusú szerves peroxid, 

b) a CLP rendelet szerinti 1., 2. vagy 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok közül 
ba) a 21 °C alatti zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék, 
bb) a legalább 21 °C zárttéri és legfeljebb 55 °C nyílttéri lobbanásponttal rendelkező 
folyadék, az olyan vizes diszperziós rendszer kivételével, amelynek lobbanáspontja 
szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál 
nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb, 
bc) az a folyadék, amelynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és nagyobb, 
mint a nyílttéri lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke, 
a legalább 50 °C nyílttéri lobbanásponttal rendelkező gázolaj, tüzelőolaj és világításra 
használt petróleum kivételével, 

c) az a) és b) pontba, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjába nem tartozó anyagok és 
keverékek közül 

ca) az éghető gáz, 
cb) az éghető gőz, köd, 
cc) a por, valamint egyéb kisméretű szilárd anyag levegővel képzett robbanásveszélyes 
keveréke, 
cd) a 21 °C alatti zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék, 
ce) a legalább 21 °C zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék, ha 
nyílttéri lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, valamint 
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cf) az a folyadék és olvadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, 
és nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspontjának 20 °C-kal csökkentett értéke. 

  
Mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartoznak 
a) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és keverékek 
közül 

aa) az 1.6. alosztályba tartozó robbanóanyag, 
ab) az 1. kategóriába tartozó oxidáló gáz, 
ac) az E, F és G típusú önreaktív anyagok és keverékek, 
ad) az 1. és 2. kategóriába tartozó önmelegedő anyagok és keverékek, 
ae) a 3. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok 
és keverékek, 
af) a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló folyadék, 
ag) a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag, 
ah) az E, F és G típusú szerves peroxid, 

b) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és keverékek 
közül az 1., 2. vagy 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok közül 

ba) az 55 °C-nál nagyobb nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék, 
bb) az a folyadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a 
nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb, 
bc) az olyan vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos 
módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, 
víztartalma pedig 50%-nál kisebb, valamint 
bd) a legalább 50 °C nyílttéri lobbanásponttal rendelkező gázolaj, tüzelőolaj és 
világításra használt petróleum, 

c) az (1) bekezdés a) és b) pontjába, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjába nem tartozó 
anyagok és keverékek közül 

ca) az a szilárd éghető anyag, amely nem tartozik fokozottan tűz- vagy 
robbanásveszélyes osztályba, 
cb) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével, 
cc) a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150 °C-nál 
magasabb gyulladási hőmérsékletű, B–F tűzvédelmi osztályú építőanyag, 
cd) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel 
nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 
50%-nál kisebb, 
ce) az 55 °C feletti nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék, 
cf) az a folyadék és olvadék, amelynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és 
a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb. 

 
Nem tűzveszélyes osztályba tartozik 
a) a nem éghető anyag, ha nem tartozik a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy a 
mérsékelten tűzveszélyes osztályba, 
b) az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és 
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c) a CLP rendelet szerinti 3. kategóriába tartozó aeroszol. 
 
Telephely rendeltetés meghatározás:  
alaprendeltetés: a kockázati egységek rendeltetés szerinti elkülönítéséhez és az ettől függő 
tűzvédelmi követelmények megállapításához szükséges, a kockázati egység, valamint a 
kockázati egységen belül önálló rendeltetési egységek jellemző, elsődleges használati célját 
kifejező besorolás, amely lehet 

b) közösségi alaprendeltetés: közösségi rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó 
kockázati egység alaprendeltetése, 

d) tárolási alaprendeltetés: tárolási rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó 
kockázati egység alaprendeltetése, 

e) vegyes alaprendeltetés: eltérő alaprendeltetésű önálló rendeltetési egységeket tartalmazó 
kockázati egység alaprendeltetése, 
közösségi rendeltetés: lakónak, iparinak, mezőgazdaságinak, tárolásinak nem minősülő 
rendeltetés, 
létesítmény: az egy telken álló építmények és szabadterek összessége, 
szabadtéri rendezvény területe: természetes vagy mesterséges módon a mozgást korlátozva 
körülhatárolt rendezvény esetén a körülhatárolással közrezárt terület, a nem körülhatárolt 
terület esetén a rendezvény szervezője által felelősen kijelölt terület, 
szabadtéri rendezvény: az 1000 főt vagy az 5000 m2 területet meghaladó, épületen kívüli 
területen megtartott szervezett esemény, ide nem értve a létesítmény működési engedélyével 
összefüggő rendezvényeket, 
tűzveszélyességi osztály: az anyagra, keverékre vonatkozó besorolás, amely az anyag, keverék 
fizikai, kémiai tulajdonságát alapul véve, tűzvédelmi szempontból a viselkedését, 
veszélyességét jellemzi, 
tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag 
gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, 
továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár, 
üzemeltető: a létesítmény, épület vagy épületrész üzemeltetését ellátó, az üzemeltetés során a 
tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 
18. §-ában meghatározott követelmények biztosításáért felelős személy vagy szervezet, 
üzemeltetői ellenőrzés: az üzemeltetői ellenőrzést végző személy vagy az üzemeltető által 
írásban megbízott jogi személy által végzett, az érintett műszaki megoldás működőképességéről 
való, jellemzően szemrevételezéses meggyőződés és annak írásban történő dokumentálása, 
üzemeltetői ellenőrzést végző személy: az üzemeltető által megbízott vagy kijelölt személy, aki 
végrehajtja az üzemeltetői ellenőrzést, 
 
 
A Sportkastély kockázati osztályba sorolása1: A telephely közösségi alaprendeltetésű, 
sportlétesítmény.  
A szálló, mint kockázati egység kockázati osztálya:  
Kockázati egység: Sport célú épület 

 
1 A rendeltetésmódosításáig illetve teljes felújításig a vonatkozó rendelet értelmében nem szükséges a kockázati 
besorolás, a telephely várható mértékadó kockázati osztálya 
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A kockázati egység legfelső építményszintjének szintmagassága: >14,00 m. A kockázati 
egység kockázata: NAK 
A szálló kockázati egység legnagyobb befogadó-képessége (fő): 1680 fő: A kockázati egység 
kockázata MK 
A kockázati egységben tartózkodók menekülési képessége: önállóan menekülnek. A kockázati 
egység kockázata NAK 
A fentiek alapján a kockázati egység kockázati osztálya: MK 
 
A létesítmény felújítása során az alábbi szabályokat kell figyelembe venni: 
Sportrendeltetés esetén: 
Sportrendeltetésű helyiség esetén a nézőtér: 
a) falburkolata és belső oldali hő- és hangszigetelése KK mértékadó osztályba tartozó építmény 
esetén legalább B-s1, d0, MK osztály esetén legalább A2-s1,d0 tűzvédelmi osztályú, 
b) mennyezetburkolata KK mértékadó osztályba tartozó építmény esetén legalább B-s1, d0, 
MK osztály esetén legalább A2-s1,d0 tűzvédelmi osztályú és 
c) padlóburkolata KK és MK mértékadó osztályba tartozó építmény esetén legalább Bfl-s1 
tűzvédelmi osztályú legyen. 
 
Az egyes helyiségekre vonatkozó eseti használati szabályok, előírások. 
 
A létesítmény területén lévő helyiségeket csak az eredeti funkciójuknak megfelelő célra lehet 
használni. Bármilyen módosítás – ide tartozik a helyiségek kiosztásának megváltoztatása is – a 
tárgyban illetékes hatóságok (pl.: építési; tűzvédelmi) engedélyével lehetséges. 
 
Irodákra vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok 

• A helyhez kötött berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy megfelelő széles közlekedési 
út mindenkor biztosítva legyen. 

• A közlekedési- és menekülési utak eltorlaszolása TILOS! 
• Az iratanyagokat – kivéve a napi munkavégzéshez szükségeseket – csak az irattároló 

szekrényben szabad tárolni.  
• A helyiségben nem rendszeresített fűtő, hő termelő berendezés nem használható. 
• Csak kifogástalan műszaki állapotú, állandóan jól karbantartott, tüzet nem okozó gépek, 

felszerelések, berendezések használhatók, azok kezelési útmutatásában előírtak 
megtartása mellett. 

• Villamos berendezések, világítótestek használati utasításában meghatározott 
körzetében éghető anyagot elhelyezni tilos! 

• A helyiségből történő eltávozás előtt azokat a berendezéseket, amelyek működése nem 
szükséges, áramtalanítani kell, a világítást le kell kapcsolni. 

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

 
 
Folyosókra, közlekedőkre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok 

• A közlekedési- és menekülési utak eltorlaszolása, még átmenetileg is TILOS! 
• A területen gépek, berendezések elhelyezése Tilos! 
• Villamos berendezések, világítótestek használati utasításában meghatározott 

körzetében éghető anyagot elhelyezni tilos! 
• A helyiség takarításáról, a keletkezett hulladék összegyűjtéséről és eltávolításáról a napi 

munkaidő befejeztével gondoskodni kell. 
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A büfé és vendégforgalmi területekre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok 
• A nézőtér eseti rendezvényre történő berendezése során az alábbiak 

figyelembevételével ki kell kérni tűzvédelmi szakember véleményét! 
• A közlekedési- és menekülési utak eltorlaszolása, azokon anyagtárolás TILOS! 
• A homlokzati nyílászárók eltorlaszolása TILOS! 
• Villamos berendezések, világítótestek használati utasításában meghatározott 

körzetében éghető anyagot elhelyezni tilos! 
• A helyiség takarításáról, a keletkezett hulladék összegyűjtéséről és eltávolításáról a 

napi munkaidő befejeztével gondoskodni kell. 
• Villamos berendezések, világítótestek használati utasításában meghatározott 

körzetében éghető anyagot elhelyezni tilos! 
• A helyiségekben a DOHÁNYZÁS és NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA TILOS! 
• A helyiségben nem rendszeresített fűtő, hő termelő berendezés nem használható. 

 
Tárolókra, raktárakra, vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok 

• A tároló állványokat, anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy megfelelő széles közlekedési 
út mindenkor biztosítva legyen. 

• Az állványok között anyagokat tárolni még ideiglenesen sem szabad. 
• Villamos berendezések, világítótestek használati utasításában meghatározott 

körzetében éghető anyagot elhelyezni tilos! 
• A helyiségből történő eltávozás előtt azokat a berendezéseket, amelyek működése nem 

szükséges, áramtalanítani kell, a világítást le kell kapcsolni. 
• A fatárolóban az ömlesztett tárolás megengedett, az ablakokat lezárni nem szabad. 
• A területeken dohányozni tilos. A tilalmat megfelelő piktogrammal jelölni kell. 
• Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető. Ezen területet a 

hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani. 
• A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a 

tevékenység során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó 
anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység 
befejezése után el kell távolítani. 

• I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró 
fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra 
kijelölt helyen kell tárolni. 

• Lakóépülethez, lakórendeltetésű épületrészhez tartozó gépkocsitároló-helyiségben a 
gépkocsikba épített üzemanyagtartályon kívül 
a) parkolóállásonként és 
b) tárolóhelyiségenként 
legfeljebb 5 liter, a gépkocsi vagy más robbanómotoros gép üzemeltetéséhez és a 
háztartásban használatos éghető folyadék tárolható. 

• Az előzőektől eltérő gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen éghető folyadék, 
éghető gáz – a gépjárműbe épített üzemanyagtartály kivételével – nem tárolható. 

• Az I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot és a robbanásveszélyes osztályú 
aeroszolt nem éghető anyagú polcon vagy a 235. § (2) bekezdés szerinti szekrényben 
kell tárolni. 

• I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékok maximum 20 liter űrtartalmú 
tárolóeszközben tárolhatók. 

• 20 litert meghaladó mennyiségű I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék egy helyiségen 
belüli tárolása esetén legalább 1 db szóróeszközt, továbbá 
a) legfeljebb 1 liter űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,02 
m3 mennyiségű felitató anyagot, 
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b) 1 litert meghaladó űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,05 
m3 mennyiségű felitató anyagot 
kell a tárolás helyétől legfeljebb 15 méter távolságra tartani. 

• 4-nél több parkolóállásos gépkocsitároló helyiségében legalább 1 db szóróeszközt és 
legalább 0,05 m3 mennyiségű felitató anyagot kell hozzáférhető helyen tartani. 

• Személyszállító felvonó éghető folyadék szállítására legfeljebb 20 liter mennyiségig és 
legfeljebb 1 személy kíséretében használható. 

 
Vizesblokkokra vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok 

• A helyiségekben a különféle anyagok tárolása még ideiglenesen is TILOS! 
• A helyiség takarításáról, a keletkezett hulladék összegyűjtéséről és eltávolításáról a napi 

munkaidő befejeztével gondoskodni kell. 
• A helyiségekben a DOHÁNYZÁS és NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA TILOS! 

 
A kazánházra, kazánok környezetére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok 

• A gázfogyasztó berendezés kezelésével csak olyan személy bízható meg, aki 18. 
életévét betöltötte, a készülék kezelésére vonatkozó ismereteket elsajátította. 

• A kazánház területén tűzveszélyes folyadékot és éghető anyagot még átmenetileg sem 
szabad tárolni. 

• A kazánházban ki kell függeszteni a tüzelő berendezés kezelésére, üzemeltetésére 
vonatkozó utasítást. Az utasítás tartalmazza a kezelő feladatát, kötelességét, üzemzavar 
esetén a szükséges intézkedések végrehajtásának sorrendjét. 

• A kazánház terében a kazán teljesítménye alapján el kell helyezni 2 db 55A; 233B; C 
tűzoltó készüléket kell elhelyezni 

 
A konyhai területeire vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok 

• A villamos berendezések használata közben azok kapcsolóit, vezetékeit csak száraz 
kézzel szabad megfogni. 

• Elektromos gépek üzembiztonságáról használat előtt meg kell győződni. 
• Gépek, berendezések meghibásodását azonnal jelenteni kell a vezetőnek. Elektromos 

szakipari munkát csak villanyszerelő végezhet. 
• Elektromos tüzet vízzel oltani tilos! 
• Gázvezetékre terhet ráhelyezni nem szabad, ezen vezetékeket meg kell jelölni. 
• A földgázzal üzemelő berendezéseket a főzés ill. melegítés után el kell zárni. 
• A közlekedő utakat, kijárati ajtókat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni. 
• Munka befejezése után az elektromos készülékek, berendezések kezelői kötelesek 

gondoskodni azok feszültségmentesítéséről. 
• I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró 

fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra 
kijelölt helyen kell tárolni. 

A Sportpálya területére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok 
• A nézőtér eseti rendezvényre történő berendezése során az alábbiak 

figyelembevételével ki kell kérni tűzvédelmi szakember véleményét! 
• A közlekedési- és menekülési utak eltorlaszolása, azokon anyagtárolás TILOS! 
• A zárt téri pálya esetén a homlokzati nyílászárók eltorlaszolása TILOS! 
• Villamos berendezések, világítótestek használati utasításában meghatározott 

körzetében éghető anyagot elhelyezni tilos! 
• A takarításáról, a keletkezett hulladék összegyűjtéséről és eltávolításáról a 

sportesemény befejeztével gondoskodni kell. 
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• Villamos berendezések, világítótestek használati utasításában meghatározott 
körzetében éghető anyagot elhelyezni tilos! 

• Zárt helyiségekben a DOHÁNYZÁS és NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA TILOS! 
Szabad téren a kijelölt dohányzóhelyeken engedélyezett a dohányzás. 

• A helyiségben nem rendszeresített fűtő, hő termelő berendezés nem használható. 
 
A vendégforgalmi területekre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok 

• A nézőtér eseti rendezvényre történő berendezése során az alábbiak 
figyelembevételével ki kell kérni tűzvédelmi szakember véleményét! 

• A közlekedési- és menekülési utak eltorlaszolása, azokon anyagtárolás TILOS! 
• A homlokzati nyílászárók eltorlaszolása TILOS! 
• Villamos berendezések, világítótestek használati utasításában meghatározott 

körzetében éghető anyagot elhelyezni tilos! 
• A helyiség takarításáról, a keletkezett hulladék összegyűjtéséről és eltávolításáról a 

napi munkaidő befejeztével gondoskodni kell. 
• Villamos berendezések, világítótestek használati utasításában meghatározott 

körzetében éghető anyagot elhelyezni tilos! 
• A helyiségekben a DOHÁNYZÁS és NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA TILOS! 
• A helyiségben nem rendszeresített fűtő, hő termelő berendezés nem használható. 

 
Szabadtér, udvar, parkoló •  

• A parkolás során a közlekedési utak, menekülési útvonalak szabadon tartásáról 
folyamatosan gondoskodni kell. Azokat eltorlaszolni, leszűkíteni – úgy, hogy a 
menekülés lehetőségét akadályozza – még átmenetileg sem szabad.  

• A földfeletti tűzcsapokat vízvételre használni, eltorlaszolni szigorúan tilos!  
• A parkoló területén a dohányzás csak az erre kijelölt helyen történhet.  
• Nem parkolás céljából igénybe vett területként külön hozzájárulás szükséges, pl. a 

tárolás engedélyhez kötött.  
• Tűzveszélyes tevékenységet csak engedéllyel és alkalmilag lehet végezni az 

engedélyben meghatározott tűzvédelmi előírások megtartásával.  
• A parkolóhelyen tűzveszélyes anyagot tárolni, vagy átfejtéseket, tankolást végezni tilos! 
• A járműre vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartásáért az üzembentartó, illetve a 

jármű vezetője a felelős 
 
Dohányzásra vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok 

• Égő dohány neműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott 
eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. Az épületben csak a kijelölt helyeken 
engedélyezett a dohányzás. 

• Dohányozni nem szabad az „robbanásveszélyes” osztályba tartozó anyagok 
veszélyességi övezetben, szabadtéren, helyiségben, továbbá ott, ahol az tüzet vagy 
robbanást okozhat. A dohányzási tilalmat a vonatkozó műszaki követelmények által 
meghatározott biztonsági jellel kell jelölni. 
 

A telephely dolgozói, látogatók, vendégek szolgáltatást igénybevevők részére tilos épületen 
belül dohányozni,  részükre dohányzásra kijelölt hely a telephelyen az épületek bejárat 
előtti területei. 
 
 Tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások 
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Jelen fejezet a 54/2014 (XII.5) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzatban 
foglalt használati szabályokat is tartalmazza, tiltó formában. Az itt nem szabályozott esetekre a 
fenti rendelet előírásainak maradéktalan betartása kötelező. 

• Az építményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt), a vegyes rendeltetésű épületet 
csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési, telephely) engedélyben megállapított 
rendeltetésnek megfelelően szabad használni. 

• A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott 
folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. 

• A veszélyességi övezetből, helyiségből, a tevékenység során keletkezett éghető 
anyagot, hulladékot folyamatosan, illetőleg a tevékenység befejezése után el kell 
távolítani. 

• A „robbanásveszélyes” osztályba tartozó folyadékot (pl.: lakkok) alkalomszerűen (pl.: 
felújítás) csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, 
ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs. 

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

• A munkahelyeken a fővonalú telefonkészülékek mellett a tűzoltóság (105), mentők 
(104) a rendőrség (107) és az általános segélyhívó (112) hívószámait el kell helyezni. 

• A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására 
szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. 

• Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol a tüzet vagy robbanást 
okozhat. (pl.: dohányzás irodákban; stb.) 

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

• Az épület tetőterében, padlásán éghető anyagot csak úgy és olyan mennyiségben szabad 
elhelyezni, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne 
akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú 
elemeitől és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el. 

• Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolóját, a 
közmű nyitó- és zárószerkezetét, a valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetét, 
nyílásait, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a 
közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. 

• A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni nem szabad. 
• A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell 

kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani. 
• A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a 

környezetére tűzveszélyt ne jelentsen. 
• A lámpatesteket állandóan védőburkolattal kell használni. Éghető díszítő anyagokat a 

világítótestekre elhelyezni tilos. 
• A villamos berendezés és éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy a 

berendezés üzemszerű használata, vagy meghibásodása folytán bekövetkezhető 
túlmelegedése, vagy villamos íve ne okozzon tüzet. (hőszigetelő alátét alkalmazása, 
éghető anyagtól a készüléken feltüntetett biztonsági távolság tartása). 

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

• Az épületben Propán-bután gázpalack nem alkalmazható, nem tárolható. 
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• A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a 
tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell 
szüntetni 

• Éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem 
éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni 

• A 14 méternél magasabban lévő legfelső használati szinttel rendelkező lakóépület 
központi szellőző rendszerét, valamint étterem konyhai szellőző(szagelszívó) 
rendszerét a gyártó által meghatározott rendszerességgel, annak hiányában 
lakóépületben 3 évente, étterem rendeltetés estében félévente tisztítani és annak 
elvégzését írásban igazolni kell. 

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

• A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a 
környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen. (helyi rendelet által 
szabályozottak figyelembe vétele mellett)  

• A szabadban 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. 

 

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeinek meghatározása, egyeztetésre 
jogosult személyek felsorolása. 

 
Tűzveszélyes tevékenységnek minősül az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető 
anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel és/vagy nyílt 
lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár. 
Tűzveszélyes tevékenységnek minősül: a hegesztés, a forrasztás, az olvadékok (pl. bitumen) 
melegítése, a fémek hő- és szikraképződéssel járó megmunkálása. 
Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol a tüzet vagy robbanást okozhat. 
A tűzveszélyes tevékenység lehet állandó jellegű és alkalomszerű. 
Állandó tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a 
célra alkalmas helyen szabad végezni a tűzvédelmi szabályok maradéktalan betartása mellett. 
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység csak az előzetes, írásban megfogalmazott feltételek 
alapján szabad végezni, a feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata. 
A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a létesítmény 
tűzvédelmi megbízottal egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságoknak 
megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni. 
Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére kiadott engedélynek a következőket kell 
tartalmaznia: 
 

• a tevékenység végzésének helyét, idejét; 
• a munka részletes leírását; 
• a munkát végző nevét, szakvizsga és tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány számát; 
• a készenlétben tartandó tűzoltó felszerelések, tűzoltó készülékek felsorolását, típusát; 
• a felügyeletre vonatkozó előírásokat. 
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Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére kiadott írásbeli engedélyt mindig be kell 
mutatni annak a munkahely szerinti tűzvédelemért felelős megbízottnak, (bérlő képviselője) 
akinek a területén történik a munkavégzés. Szükség esetén az engedélyt a helyi sajátosságoknak 
megfelelően ki kell egészíteni. 
 
Külső vállalat részéről történő alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző dolgozókkal 
ismertetni kell: 

• a létesítményre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzatot a szükséges mértékig, 
• a tűzjelzés lehetőségét és módját, 
• a munkaterületen számba jöhető, előforduló anyagok tűzveszélyes jellemzőit,  
• a közmű nyitó- és zárószerkezeteinek helyét, 
• a villamos berendezések leválasztó kapcsolóinak helyét, 
• a kiürítési és menekülési lehetőséget, a vészkijáratokat. 

A munkavégzésre csak kifogástalan berendezés, eszköz használható. Az esetleg keletkező tűz 
oltására az engedélyben meghatározott tűzoltó felszerelést kell készenlétben tartani. 
Tűzveszélyes környezetben végzett tevékenység végzéséhez – munkakezdéstől a befejezésig – 
a munkahely szerinti vezető, tűzvédelmi megbízott köteles felügyeletet – szükség esetén 
műszeres felügyeletet is – biztosítani. 
Amennyiben a munkát végző személy az engedélyben foglalt előírásokat nem tartja be, úgy őt 
a munkavégzés alól azonnali hatállyal fel kell menteni, illetve el kell tiltani. 
 
Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi 
szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, 
előírásokra kioktatott személy végezhet. 
A munkát végző személy a munka befejezésekor köteles a helyszínt átvizsgálni és megszüntetni 
minden olyan körülményt, ami tűz keletkezéséhez vezethet. A munka befejezését a munkát 
végző köteles a munkaterület szerint illetékes vezetőnek, tűzvédelmi megbízottnak és 
munkavégzésre engedélyt kiadónak bejelenteni. 
Az engedélyt kettő példányban kell kitölteni. Első példánya a munkát elrendelőnél, második 
példánya a munkavégzőnél marad. Az iratokat egy évig kell megőrizni. 
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………………………………………………. 
Munkát elrendelő szervezeti egység, személy: 

ENGEDÉLY ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG  
VÉGZÉSÉRE 

A munkavégzés helye:  

A munkavégzés ideje: 20.. hónap nap órától 

20.. hónap nap óráig 

A munkát végzők neve:  .....................................................................................................  

beosztása:  .....................................................................................................  

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

Az engedélyezett tevékenység leírása:  ..................................................................................  

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

A munka tűzveszélyes környezetben történik (aláhúzandó)? 
NEM 
IGEN, a felügyeletet biztosító személy(ek) neve, beosztása, feladata: ................................. …
 .................................................................................................................................................. … 

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet a 20.. év …… hónap …..napon megtartott 
helyszíni felmérés alapján, a nyomtatvány hátoldalán lévő általános, és az alábbi eseti előírások 
végrehajtása, illetve betartása mellett szabad végezni:  
 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  

A munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó-felszereléseket, tűzoltó készülékeket kell 
készenlétbe helyezni: 
 ..................................................................................................................................................  

 .....................................  20 ........ év ............................ hónap ........ nap 

  ...................................................  
 A munkát elrendelő aláírása 

A feltételekben felsorolt előírásokat az alábbi – a helyi sajátosságoknak megfelelő – 
tűzvédelmi előírásokkal egészítem ki: (Ha a munkát külső szerv, vagy személy végzi.) 
 ..................................................................................................................................................  
 .....................................  20 ........ év ............................ hónap ........ nap 
  ...................................................  
                                                                                             A létesítmény vezetője, megbízottja  

A feltételekben felsorolt előírásokat tudomásul veszem és azok betartásáért 
büntetőjogilag felelősséget vállalok. A munka befejezésekor a helyszínt átvizsgáltuk, tűz 
keletkezéséhez vezető – a tevékenységből adódó – körülményt nem tapasztaltunk. 

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

munkát végző aláírása munkát végző aláírása 
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Tűzveszélyes tevékenység végzésének szabályai a Pestszentimrei Sportkastélyban: 
 
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a telephely vezetőjének vagy 
megbízottjának előzetes írásbeli engedélyében meghatározott feltételek alapján szabad.  
Az engedély kiadója felelős azért, hogy az engedélyben olyan előírások szerepeljenek, melyek 
biztosítják, hogy a munkavégzés helyén a tűz keletkezése biztonsággal megelőzhető legyen.  
A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a telephely 
ügyvezető igazgatójával vagy megbízottjával egyeztetni kell. 

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell: 
- a tevékenység helyét, időpontját,  
- leírását,  
- a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - 

a bizonyítvány számát,  
- valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat. 

A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől 
annak befejezésig a munkát elrendelő felügyeletet köteles biztosítani. 

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas 
tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani. 
A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét 
tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami 
tüzet okozhat. 
A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a 
környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen. 
A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad.  
Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket, illetőleg 
felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, 
illetőleg a tűz eloltható. 

 
Raktározás és tárolás tűzvédelmi szabályai 
Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez 
szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az 
építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett 
anyagmennyiséget. 
Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előterében mindennemű tárolás tilos. 
A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot – ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták 
forgalomba – a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak 
zárt csomagolásban lehet tárolni. 
Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó 
anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy 
robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni. Az öngyulladásra hajlamos anyag 
hőmérsékletét naponta vagy – ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik – folyamatosan 
ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni. 
A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani. 
Az éghető anyag tárolási egysége és a kerítés között legalább 1 méter széles, éghető anyagtól 
mentes területet célszerű tartani.  
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Veszélyes áruk szállításával összefüggő átmeneti (ideiglenes) tárolás esetén a vonatkozó 
műszaki követelményekben előírtakat kell alkalmazni.  
Az irodahelyiségekben keletkező iratokat, az azok létrehozásához szükséges anyagokat oly 
módon kell tárolni, hogy azok tűz keletkezésében ne vehessenek részt, illetve tűz kiinduló 
forrásává ne váljanak. 
Tárolás során törekedni kell a rend és jó áttekinthetőség kialakítására, ezért az iratokat 
polcokon, iratszekrényben kell elhelyezni. 
A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolási előírásai 
A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot 
kiszerelni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában 
szabadtéren vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás és a hatékony szellőzést 
biztosították. 
A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint az I-III. tűzveszélyességi fokozatú 
folyadékot csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni. 
A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, valamint az I-III. tűzveszélyességi fokozatú 
folyadék egyedi és gyűjtőcsomagolásán – ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – az 
anyag robbanásra vagy heves égésre való hajlamát szövegesen vagy piktogrammal kell jelölni. 
A jelölést a gyártó vagy a csomagoló, a kiszerelő vagy a forgalomba hozó, valamint – a 
felhasználáshoz külföldről közvetlenül érkező anyag, I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék 
esetében – a felhasználó szervezet köteles elvégezni. 
Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pinceszinti helyiségben, 
továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben. 
Padlástérben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag és I-III. tűzveszélyességi fokozatú 
folyadék és gáz nem tárolható. Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben 
helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, 
szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől 
legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el. 
Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni 
tilos. 
 Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, ahol az 
esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő. 
Kereskedelmi rendeltetésű épületek, önálló rendeltetési egységek talajszint feletti eladótereiben 
propán-bután gázpalackot maximum 20 kg mennyiségben lehet forgalmazni. 
 

Az épületgépészet létesítésére és használatára vonatkozó tűzvédelmi szabályok 
 
Tüzelő- és fűtőberendezések  
 A telephely fűtését a falikazán biztosítja, mely külön helyiségben található. Meghibásodás 
esetén értesítendő a telephely vezető ill. karbantartó.  
Nyílt lánggal, izzással vagy veszélyes felmelegedéssel üzemelő berendezés – a tevékenységet 
kiszolgáló technológiai berendezés kivételével – helyiségében nem helyezhető el 
robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok.  
Technológiai tüzelőberendezés létesítése esetén a tűz vagy robbanás keletkezésének lehetőségét 
megfelelő biztonsági berendezéssel kell megakadályozni. 
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Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal vagy robbanásveszélyes és tűzveszélyes 
osztályba tartozó gázzal üzemeltetett tüzelő- vagy fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, 
meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni. 
A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáztüzelésű berendezésben a 
tüzelést meg kell szüntetni. A munkahely elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés 
veszélytelenségéről. 
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. 
 
Szellőztetés 
Olyan tevékenység, amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak hatékony 
szellőztetés mellett végezhető. 
Ha a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag jelenléte során vagy ahol robbanásveszélyes 
és tűzveszélyes osztályba tartozó anyag lerakódásával számolni lehet, a szellőztető 
berendezéseket a gyártó által meghatározott rendszerességgel tisztítani kell. 
A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos. 
A hő- és füstelvezető rendszer – általános célú – szellőztetésre igénybe vehető, ha a szellőztetés 
révén a hő- és füstelvezető rendszerben éghető anyag megjelenésével, lerakódásával, 
kiválásával nem lehet számolni. 
A 14 méternél magasabban lévő legfelső használati szinttel rendelkező lakóépület központi 
szellőző rendszerét, valamint étterem konyhai szellőző (szagelszívó) rendszerét a gyártó által 
meghatározott rendszerességgel, annak hiányában lakóépületben 3 évente, étterem rendeltetés 
estében félévente tisztítani és annak elvégzését írásban igazolni kell. 
 
Világító berendezések tűzvédelmi követelményei 
Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a 
környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent. 
A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell 
kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből 
következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt 
állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is. 
A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a 
villamos tápellátásról le kell választani. 
Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijárati útvonalak időleges vagy tartós használaton 
kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a 
biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható. 
A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a 
környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.  
Villamos világítást vonatkozó műszaki követelmények szerint kell létesíteni és használni.  
 
A nagy forgalmú és tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben, szabadtéren és építményben, 
továbbá ahol azt jogszabály vagy a tűzvédelmi hatóság előírja, biztonsági és irányfény-
világítást kell létesíteni.  
 
A telephely világító és villamos berendezései az MSZ 1600 szabványsorozatnak valamint az 
OTSZ vonatkozó előírásai alapján lett kialakítva. 
A telephely menekülési útvonalait valamint a kijáratokat utánvilágító táblákkal kell jelölni. 
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 A világító és villamos berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az 
a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen. 
 
Villamos berendezések tűzvédelmi követelményei 
A létesítmény, építmény villamos berendezéseit jogszabályokban, vonatkozó műszaki 
követelményekben meghatározottak szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni.  
A tűzvédelmi szempontból jelentős villamos fogyasztók (füstmentes lépcsőház gépészete, hő- 
és füstelvezető berendezés stb.) működését tűz esetén legalább 1 órán át kell biztosítani.  
A tűzvédelmi célú gépészeti berendezések energiaellátását biztosító villamos kábelek 
működőképességét az adott gépészeti berendezésre előírt kötelező működési időtartamig 
biztosítani kell.  
 A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen 
kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.  
Az építmény villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell 
kialakítani 
A biztonsági berendezéshez és világításhoz, továbbá a térvilágításhoz külön leválasztó 
főkapcsolót kell létesíteni. 
A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan 
hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. 
A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell 
kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani. 
Villamos berendezés szerelését, javítását csak vizsgázott szakemberrel szabad végeztetni. 
Villamos berendezést csak rendeltetésének és méretezésének megfelelően szabad használni. 
A villamos berendezéseket rendszeresen meg kell tisztítani az olyan szennyeződésektől, amely 
meggyulladhat és a környezetében tüzet okozhat. 
Gondoskodni kell, hogy a villamos berendezések, kapcsolók stb. az előírás szerinti 
megjelöléssel legyenek ellátva 
 
A csatornahálózat tűzvédelmi követelményei 
Robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy I-II. tűzveszélyességi 
fokozatú folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel 
vegyi reakcióba lépő, robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő 
anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos. 
Abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz I-II. tűzveszélyességi fokozatú 
folyadékot tartalmazhat, a csatornahálózatot berobbanás ellen – az üzemeltetés 
zavartalanságának biztosításával – vízzárral szakaszokra kell bontani. 
A csatornahálózatot, ülepítőt, derítőt természetes vagy mesterséges szellőztetéssel kell 
üzemeltetni. 
 
Gépi berendezések tűzvédelmi követelményei 
Kizárólag olyan erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely rendeltetésszerű 
használata esetén környezetére gyújtási veszélyt nem jelent. 
Robbanásveszélyes zónában csak robbanásbiztos erő- és munkagép, készülék, eszköz 
helyezhető el és használható. 
A pinceszinti helyiségben, térben, ahol a 0,8-nál nagyobb relatív sűrűségű tűz- vagy 
robbanásveszélyes gáz vagy gőz jelenlétével lehet számolni, csak olyan gép és berendezés, 
eszköz helyezhető el, amely a környezetére tűz- és robbanásveszélyt nem jelent. 
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Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hőfejlődés vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy robbanást 
idézhet elő, a technológiai szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó berendezést kell 
alkalmazni, amely a gép működését és a hőmérséklet vagy nyomás további emelkedését – 
technológiai utasításban meghatározott biztonsági határérték elérésekor – megszünteti. 
Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás 
megakadályozásáról. 
A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre és környezetére tűzveszélyt 
jelentő felmelegedést meg kell előzni. 
A tűzveszélyes gépeket a gyártó, külföldi termék esetében a forgalomba hozó a biztonságos 
használatra vonatkozó technológiai, és kezelési utasítással köteles ellátni. 
 
A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerzési 
helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a 
tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére. 
Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolója, a közmű nyitó- 
és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, valamint 
hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzvédelmi berendezés, 
felszerelés és készülék hozzáférésének, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani 
kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. 
Az üzemi és tárolóhelyiségekben – a 400 m2-nél kisebb alapterületű helyiség és az állványos 
raktározás kivételével – a 2,4 méteres és az ennél szélesebb utak széleit jól láthatóan meg kell 
jelölni. Nem kell megjelölni azokat az utakat, amelyeket falsík, beépített gépsorok és 
berendezések határolnak. 
A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket – kivéve a legfeljebb 50 
fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat –, míg a helyiségben 
tartózkodnak, lezárni nem szabad. 
 
Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban robbanásveszélyes és 
tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetők el. Ez alól kivételt képeznek a 
beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, 
szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az elhelyezéssel 
érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le. 
Füstmentes lépcsőházban nem helyezhető el robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba 
tartozó anyag. 
A menekülésre számításba vett közlekedőkben, nem füstmentes lépcsőházakban és a 
pinceszinti helyiségekben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és füstelvezetés 
hatékonyságát nem ronthatják. 
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. 
Épületek menekülési útvonalai nem szűkíthetők le. 
 
Kiürítésre igénybevett útvonalak 
Az építményt úgy kell kialakítani, hogy tűz vagy robbanás esetén az ott tartózkodók 
eltávozhassanak, illetve eltávolíthatók legyenek.  
Az eltávozást a szabadba - átmenetileg -, védett tűzszakaszba, füstmentes lépcsőházba, a 
tetőfödémre, illetve a tűzvédelmi hatóság engedélyével erre a célra kijelölt térbe kell biztosítani.  
A helyiség, a tűzszakasz és az építmény kiürítési útvonalait, valamint az azokon elhelyezett 
kijáratokat - a kiürítési idő alapulvételével - jogszabályba foglalt számítás alapján kell 
méretezni.  
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A tűzvédelmi berendezés létesítésére és használatára vonatkozó tűzvédelmi szabályok 

 
Hő- és füstelvezetés  
A természetes és a gépi füstelvezető, légpótló, valamint a füstmentesítést biztosító nyílások 
nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni 
tilos. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón vagy 
a nyílás mellett el kell helyezni. 
Az installációk, dekorációk, anyagok nem csökkenthetik a füstelvezetéshez, légpótláshoz 
szükséges nyílásfelületet, nem korlátozhatják a hő és füst elleni védelem eszközeinek mozgását, 
működését. 
A 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. 
Az építmények esetén ott, ahol azt jogszabály vagy a tűzvédelmi szakhatóság - a személyek 
biztonsága vagy a beavatkozás hatékonyságának javítása érdekében- előírja, a tűzesetek során 
keletkező hő- és füstelvezetésről gondoskodni kell.  
A hő- és füstelvezetést jogszabály, ennek hiányában a tűzvédelmi szakhatóság előírása szerint 
kell kialakítani.  
A hő- és füstelvezető és légutánpótlást biztosító rendszert a vonatkozó jogszabály előírásai 
szerint kell ellenőrizni, karbantartani.  
Hő- és füstelvezetésre a helyiség szellőztető berendezése is figyelembe vehető, ha annak 
működése a tűz idején biztosítható, és kielégíti a hő- és füstelvezető berendezéssel szemben 
támasztott követelményeket.  

 
Hő és füstelvezetés a sportcsarnokban 
 
A sportcsarnokban  füst és hő elvezető kupola került kiépítésre. 
 
A küzdőtér két füstszakaszra van bontva úgy, hogy a küzdőtér felező vonalában kötényfal 
került beépítésre, küzdőtérbe valóbenyúlása 1.0 m. 
 
A tűzjelző hálózat tűz esetén automatikusan működteti a füst és hő elvezető kupolák 
nyitását, de biztosított  a kézi irányítás is. 
 
Földszinten a szabadba nyíló ajtók megfelelnek a hatásos nyílásfelületnek 
Az  F. 044 közlekedő küzdőtér, edzőterem és büfé előtér felőli kétszárnyú ajtói  L4 légzárású 
kivitelben készültek. 
 
Tűzjelző és -oltó berendezés 
 
A tűzjelző és/vagy tűzoltó berendezés létesítésére vagy átalakítására műszaki 

tervdokumentációt kell készíteni és azt, valamint a telepítést követően a berendezések 
használatbavételét, bővítését és egyéb módosítását a tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetni 
kell.  

 
Tűzvédelmi berendezés tervezését a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság által nyilvántartott, tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezheti.  
 
A létesített tűzjelző és/vagy oltóberendezés feleljen meg az érvényben lévő hatályos 
szabványok és jogszabályok előírásainak.  
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 A beépített tűzjelző és oltóberendezés szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és 
karbantartását tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezheti.  
 
A beépített tűzjelző, tűzoltó, tűzterjedésgátló berendezést, a tűzoltósági kulcsszéfet az építmény 
tulajdonosának állandóan üzemképes állapotban kell tartania. 
Az üzemeltető a beépített tűzjelző berendezés, beépített tűzoltó berendezés állandó felügyeletét 
folyamatosan biztosítja 

a) kioktatott személyzet jelenlétével abban a helyiségben, ahol a tűzjelző vagy oltásvezérlő 
központ jelzéseit megjelenítő készüléket elhelyezték, 

b) a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen 
belül kialakított állandó felügyeleti helyre vagy 

c) a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen 
kívül kialakított állandó felügyeleti helyre (távfelügyelet). 
A berendezés felügyeletét folyamatosan, egy időben ellátó személyek száma legalább két fő 
abban az esetben, ha a jelzéseket megjelenítő eszköz felügyeletén túl más, a helyiség esetleges 
elhagyását igénylő feladatuk is van. A két személy közül egynek folyamatosan a jelzéseket 
megjelenítő eszköz helyiségében kell tartózkodnia. 
A berendezés üzemeltetése során biztosítani kell 

a) a berendezés üzemképes állapotát, 
b) a jelzések (tűz, hiba) folyamatos felügyeletét, fogadását, 
c) az üzemeltetői ellenőrzés végrehajtását, 
d) a felülvizsgálat, karbantartás végrehajtását, 
e) az üzemképességet fenntartó vagy helyreállító javítást, tisztítást, cserét és 
f) az üzemeltetéshez szükséges dokumentációt. 

 
A berendezés – közte a tűz- és hibaátjelző – tervszerű, részleges vagy teljes üzemszünetét, a 
kikapcsolás előtt legalább 5 munkanappal írásban, a 24 órán belül el nem hárítható 
meghibásodást haladéktalanul telefonon jelezni kell az első fokú tűzvédelmi hatóság által 
meghatározott helyen. 
A berendezés tervszerű üzemszünetének, meghibásodásának esetén a biztonsági feltételeket az 
üzembentartó a helyi kockázatnak megfelelően biztosítja. 
A helyi felügyeletet kiváltó átjelzés meghibásodása esetén a berendezés felügyeletéről 
haladéktalanul gondoskodni kell. 
A téves riasztások elkerülése érdekében az érzékelők tűzjellemzőjére hasonlító hatás idejére az 
adott érzékelő, zóna, vagy zónák kiiktatása akkor lehetséges, ha 

a) a kiiktatott érzékelő, zóna csak a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő automatikus 
érzékelők működését korlátozza, 

b) a kiiktatott érzékelő, zóna a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő kézi jelzésadók 
működését nem korlátozza, 

c) a berendezés műszaki kialakítását ismerő szakemberrel a zónakiiktatás körülményei 
egyeztetve vannak olyan módon, hogy az a létesítéssel, karbantartással, felülvizsgálattal 
összefüggő jogokat, kötelezettségeket nem sérti és 

d) az érzékelő, zóna kiiktatásának és visszaállításának körülményei, annak felelősségi köre, 
az ellensúlyozó intézkedések a Tűzvédelmi Szabályzatban rögzítve vannak. 
 
A tűz- és hibaátjelzést fogadó központot állandóan üzemkész állapotban kell tartani, kezelését 
felkészített személyzettel kell biztosítani. 
A tűz- és hibaátjelzést fogadó központ helyiségében hozzáférhető helyen kell tartani 

a)  a tűz- és hibaátjelző rendszer megfelelőségét igazoló tanúsítvány vagy 
teljesítménynyilatkozat másolatát, 
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b)  a tűz- és hibajelzésre, a tűz- és hibaátjelző rendszer meghibásodása esetére meghatározott 
intézkedési utasításokat, terveket és 

c)  a tűz- és hibaátjelzést fogadó központ kezelésére felkészített személyek névsorát. 
A tűz- és hibaátjelzést fogadó központban nyílván kell tartani 

a) a tűzjelzést adó létesítmény címét, nevét, rendeltetését, 
b) a tűzjelzést adó létesítményt befogadó épület – föld feletti, föld alatti – szintszámát, 
c) az oltást nehezítő körülményeket, így különösen gázpalackok, éghető folyadék, izotóp, 
d) a közműelzárók – így különösen gáz, víz, elektromos, távhő – helyét, 
e) a külső tűzoltó vízforrások (tűzcsap, tartály, medence) helyét, 
f) a tűzoltást segítő körülményeket, mint hő- és füstelvezetés indítása, leállítása, beépített 

oltóberendezés, tűzoltósági beavatkozási központ helye és 
g) a kapcsolattartó nevét, telefonszámát. 

 
A tűzjelzést adó létesítmény tulajdonosa, üzemeltetője, kezelője, használója és a távfelügyeleti 
központ üzemeltetője közötti szolgáltatói szerződés tartalmazza a téves riasztásokból 
bekövetkező események – mint a kivonulás vagy a vonulásból való visszahívás – elfogadható 
számát és az ezen felül történő eseményekből származó költségek mértékét, megtérítésének 
felelősségét és módját. 
Ha a távfelügyelet vagy az első fokú tűzvédelmi hatóság által a tűzátjelzés fogadásra 
meghatározott helyszín megváltozik, az új helyszínre az automatikus tűzátjelzés továbbítását 
90 napon belül – a berendezés állandó felügyeletének folyamatos biztosítása mellett – kell 
megvalósítani. 
Tűzoltó készüléket az oltóanyag egység figyelembe vételével kell készenlétben tartani 

a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként, 
b) ahol e rendelet előírja és 
c) jogszabályban meghatározott esetekben 
d) a tűzvédelmi hatóság előírhatja. 

A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy 
a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt 
felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. 
Legalább 2 kg töltettömegű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l töltettérfogatú 
tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani. 
A sportcsarnokban beépített hő és füstérzékelő tűzjelző berendezés van kiépítve amely a 
tűzoltóságra és a portán riaszt.  
Portán került elhelyezésre a riasztó esemény naplója és kezelési  és karbantartási 
utasítása. Kézi tűz jelzést adók elhelyezkedése: pánikzáras ajtóknál, emeleten 6db, közvetítő 
fülkénél 2db ,büfé előtér 2db, menekülő lépcsőknél 2db. 
 
Riasztás után a tűzriadó terv előírásai szerint kell eljárni . 

A nyilvános távbeszélő készülékek mellett, továbbá a távbeszélő alközpontokban - ennek 
hiányában a létesítmények fővonalú távbeszélő készülékei mellett - a tűzoltóság 
hívószámát jól láthatóan fel kell tüntetni. 

A tűz észlelésére és jelzésére szolgáló szabványos tűzjelző berendezést kell létesíteni az olyan 
helyiségben, építményben, ahol azt a személyek biztonsága a tűz- vagy robbanásveszély, a 
különleges rendeltetés vagy érték indokolttá teszik.  
A tűzoltó berendezést, készüléket, eszközt, felszerelést és anyagot jogszabály szerint, azok 
hiányában félévenként kell ellenőrizni. Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos 
ellenőrzését nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek. 
A kézi tűzoltó készülékekről és a tűzcsapokról  „Tűzvédelmi üzemeltetési napló” 
elnevezésű nyilvántartást kell vezetni.  
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Az üzemeltetési naplóban fel kell tüntetni: 
- a karbantartó nevét, 
- az ellenőrzést végző nevét, 
- a tűzoltó-készülék és tűzcsap elhelyezésének helyét, fajtáját, szabványszámát, 
- az ellenőrzés időpontját, a végzett munka rövid leírását. 

Az intézményben a kézi tűzoltó-készülékek ellenőrzését külső vállalkozó erre feljogosított, 
vizsgával rendelkező dolgozója végezheti. 
A tűzoltó-technikai eszközök ellenőrzéséről, karbantartásáról az igazgató köteles gondoskodni. 
A tűzoltó-készülékek használhatatlanná válása esetén gondoskodni kell azok cseréjéről.  
A tűzvédelmi felszereléseket, tűzcsapokat, eszközöket csak a rendeltetésüknek megfelelően 
szabad használni.  
Tűz jelzése, az emberi élet mentése és az oltás megkezdése minden állampolgár 
kötelessége! 
Tűz esetén az alábbiakat kell közölni a tűzoltósággal: 
– pontos címet, 
– mi ég, milyen terjedelemben, 
– fennáll-e emberi élet veszélye, 
– mi van veszélyeztetve, 
- ki jelezte a tüzet, telefonszám, 

- továbbá egyértelmű válaszokat kell adni az eseményt felvevő ügyeletes tűzoltó által feltett 
kérdésekre. 
 
Tűzvédelmi jelző-, figyelmeztető és tiltótáblák elhelyezésével kapcsolatos előírások 
 
A sportcsarnokban menekülési útvonalak, jelző, figyelmeztető, tiltótáblák megfelelő 
elhelyezése megtörtént. 
A közművek nyitó- és zárószerkezeteit, a füstelvezető kezelőszerkezetek, valamint a 
tűzvédelmi berendezések és a tűzjelzők helyét jól láthatóan meg kell jelölni. Az épületek 
villamos főelosztó helyiségeinek bejáratánál „Villamos főelosztó tér”, „Épület áramtalanító 
főkapcsoló” feliratot kell elhelyezni. 
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Tűzoltó készüléket az oltóanyag egység figyelembe vételével kell készenlétben tartani 
 

  A B C 
1 Önálló rendeltetési egység vagy szabadtér 

alapterületig m2 
Általános esetben 

OE 
Fokozottan tűz- vagy 

robbanásveszélyes anyag tárolása esetén 
OE 

2 50 2 6 
3 100 3 9 
4 200 4 12 
5 300 5 15 
6 400 6 18 
7 500 7 21 
8 600 8 24 
9 700 9 27 
10 800 10 30 
11 900 11 33 
12 1000 12 36 
13 minden további 250 +2 +6 
 

Záró rendelkezések 
 
Jelen Tűzvédelmi Szabályzat a kihirdetéssel lép hatályba, ezzel egy időben a korábban készült 
tűzvédelmi szabályzat hatályát veszti. 
Jelen szabályzat minden érintett részére elérhető. 
A szabályzatot évenként felül kell vizsgálni, szükség szerinti átdolgozásáról gondoskodni kell. 
A szabályzat végrehajtása beosztásra való tekintet nélkül minden dolgozóra nézve kötelező. 
A végrehajtás rendszeres ellenőrzését, az ezzel kapcsolatos jogok és feladatok végrehajtását a 
vezérigazgató vagy tűzvédelmi megbízottja gyakorolja. 
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1. sz. melléklet 
 

Tűzriadó Terv, kiűrítési terv 
1. Tűzjelzés módja: 

 
Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, az köteles: 

• Élőszóval vagy a tűzjelző kézi jelzésadójának működtetésével a környezetét riasztani 
(tűzilárma Tűz van! Tűz van!) 

• Értesíteni a létesítmény üzemeltetését végző személyeket. 
• Telefonon bejelenteni a tűzoltóságnak a 105-ös telefonszámon. 

 
2. A tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendje. 

 
A riasztási rend meghatározása során a legegyszerűbb sorrendet kell választani. 
 

1. Élőszóval a környezetét riasztani (tűzilárma Tűz van! Tűz van!) 
A tüzet észlelő személy haladéktalanul köteles értesíteni az intézkedésre jogosultakat. 
Intézkedésre jogosult személyek (sorrendnek megfelelően): telephely-vezető vagy 
rendezvényszervező (Szabó Renáta: 30/5831301), szakalkalmazottak, karbantartó.   

 
Az intézkedő személy gondoskodik:  

o A riasztójelzés leadásáról  
o A tüzet „tűz van” kiáltással jelezzük. Az adminisztrátor gondoskodik a kapu 

kinyitásáról, az épület áramtalanításáról, a gázcsap elzárásáról.  
o A szakalkalmazottak azonnal sorakoztatják a felügyeletük alatt álló gyerekeket és a 

helyiséget a legrövidebb időn belül elhagyják a kijelölt menekülési útvonalon 
keresztül. A menekülési útvonalat minden teremben felirat jelzi.  

o A tűzriadó lefújásáig az érintettek csak a kijelölt helyen tartózkodhatnak.  
 

2. Telefonon bejelenteni a tűzoltóságnak a 105-ös telefonszámon, az alábbi adatok 
megadásával: 

 
• hol van a tűz (a káreset pontos helye: település, utca, házszám épület, emelet, ajtó; 

épület, helyiség rendeltetése) 
• mi ég (pl: folyadék, faanyag, stb.) 
• emberi élet van-e veszélyben (tartózkodnak-e az épületben) 
• mi van veszélyben (pl: tűzveszélyes folyadékok, gépek, berendezések) 
• milyen intézkedést foganatosítottak (pl. tűzoltás megkezdése, áramtalanítás, 

gázcsapok elzárása, stb.) 
• mondja be a nevét és a távbeszélő készülék hívószámát, amelyről a tűzesetet jelzi. 
 

3.  A telephely vezetőjének vagy a rendezvényszervezőnek értesítése (Szabó Renáta: 
30/5831301)  

4.  Szükség esetén a mentők kihívása a 104-es telefonszámon  
 
Az intézmény dolgozóinak elsőrendű kötelessége a gyermekek biztonságba helyezése. Ha ezt 
megtették törekedniük kell a nélkülözhetetlen iratokat magukhoz venni – szükség esetén – 
kötelesek, az esetleges helyiség-kiürítésnél, oltásnál a szükségekhez mérten közreműködni, a 
tűzoltók, mentők munkáját segíteni. A kiérkező tűzoltókat - kérésre - haladéktalanul 
tájékoztatni kell a fő közmű elzáró eszközökről. A tűzriadó lefújására a kivonult tűzoltó egység 
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parancsnoka adhat engedélyt. A riadó lefújását az engedély alapján és az intézményvezető 
rendelheti el a tűzvédelmi megbízott tanácsa alapján. 

 
3. A létesítmény elhagyásának rendje. 
 
A létesítményt a Főbejáraton és az oldalsó bejáratokon keresztül kell elhagyni. 

 
A PESTSZENTIMREI SPORTKASTÉLY területén a hő és füstérzékelő riasztó berendezés 
van.  
A riasztás tűzi lármával történik, amely az épültben tartózkodók felé jelzi, hogy tűz van és 
felszólítja őket az épület elhagyására.  
Az épület kiürítését és elhagyását a menekülési útvonalakat jelző táblák és irányjelek teszik 
biztonságossá. A vészkijárati ajtók nyitva tartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Kerekes 
székkel bent tartózkodók a biztonsági szolgálat támogatásával jutnak el a szabadba.   

4. Munkavállalók tűzeseti feladatai. 
 
Munkavállalók: 

• Az épületben tartózkodó személyek elsődleges feladata a tűz észlelése esetén a 
jelzés megtétele az 2. pontban foglaltak szerint. 
• A tőle elvárható módon a tűz oltásának megkezdése a rendelkezésre álló 
eszközökkel. 
• Folyamotosan kisérjék figyelemmel a területükön tartózkodó személyek létszámát, 
a kiürítés biztonságos, minden személy által történő végrehajtását. Az eltávozás során és 
után tartsanak létszámellenőrzést, az esetlegesen benttartózkodók felderítésére. 
FIGYELEM! A legkisebb gyanút, hogy a területükön személyek tartózkodhatnak, 
haladéktalanul jelezzék a kiérkező tűzoltóegységnek. A tűzzel érintett területre 
visszamenni csak a tűzoltásvezető személyes utasítására lehet. 
• Esetleges áramtalanítás, közmű elzárás elvégzése. 
• A terület elhagyása a menekülésí, vagy alternatív menekülési útvonalakon. A 
menekülési útvonalat felirat jelzi. 

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

 
A Pestszentimrei Sportkastély üzemeltető szolgálat tagjainak feladatai: 

A portás vagy a telephely biztonsági őre miután meggyőződött, hogy a riasztás nem téves, 
közművek lekapcsolása : 
1) Szükség szerint áramtalanítás  
2) Szükség szerint gázfőelzáró elzárása 
3) Ha jelzés nélküli tűzesetet észlel a következő a teendő 

a) Tűzi lármával riasztja a veszélyeztetett területen lévőket és megkezdi a kiürítést 
A tűzoltóság értesítése után értesíti közvetlen vezetőjét, majd a tűzvédelmi megbízottat. 
  Telefon: 06- 30/577-1059 
A tűz észlelésekor a telephely biztonsági őre  ill. a dolgozók a helyszínen lévő tűzoltó 
készülékekkel, poroltóval (áramtalanítást követően a tűzcsapok és szerelvényeik 
segítségével) kíséreljék meg, különösen  a még kezdeti szakaszában lévő vagy kisebb 
kiterjedésű a tűz oltását. Rendezvénykor a riasztást kapott portás a rendezőkkel és 
biztonsági őrrel  közösen intézkedik a telephely szervezett kiürítéséről. 
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Az elsősegélynyújtás megszervezése és orvos biztosítása a rendezvény rendezőjének a 
feladata. Felszerelt orvosi szoba van az uszodában. 
A helyszínre kivonuló tűzoltókat tájékoztatnia kell a portásnak vagy a biztonsági őrnek és át 
kell adni az épület tűzriadó tervét és alaprajzát.  
A Tűzoltóság kiérkezése előtti feladatok: 

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

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

A tűzoltók megérkezését követően valamennyi dolgozó köteles a tűzoltás vezetőjének összes 
utasítását végrehajtani, részére minden információt megadni. 
 (A Tűzriadó terv részét kell, hogy képezze a telephely alaprajza, melyen az alábbiakat kell 
bejelölni: 

- a menekülési útvonalat,  
- az oltóvízcsapot,  
- a tűzcsapot,  
- a tűzoltó készülékek helyét,  
- a gázelzárót,  
- a fő áramtalanítót,  
- kézi tűzjelzők 
- gázfogadó 

 
5. Főbb veszélyforrások, védekezési szabályok. 

• A létesítmény területén tűzveszélyes tevékenységet állandó jelleggel nem, csak 
meghatározott feltételek betartásával alkalomszerűen végeznek.  
• A téli időszakban a fatüzelésű és gázüzemű kazán használata esetén be kell 
tartani a kezelési utasításában előírtakat. 
• Az épületben nincs tárolva, állandó jelleggel nincs használatban tűzveszélyes 
(éghető anyagtöltésű) gázpalack, amely veszélyeztetné, a bent tartózkodók, menekülő 
személyek biztonságát. 

 
6.  Alaprajzok, tűzvédelmi berendezések, elzárók. 

• A csatolt alaprajzok ezen adatokat tartalmazzák. 
 

7. Tűzriadó tervben foglaltak gyakorlása 
• A gyakorlás évente kell végrehajtani a lehető legtöbb személy bevonásával.  
• Tényéről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az időpontot, helyet, 

résztvevők számát, tett intézkedéseket (tűzjelzés módja, tűzvédelmi berendezések 
működtetése, megfelelősége stb.) feladatok végrehajtásának megfelelőségét, 
kiürítés időtartamát, szükséges intézkedéseket, aláírásokat. 

• A PESTSZENTIMREI SPORTKASTÉLY-ban esetenkénti szabadtéri 
rendezvényekre (színi, zenekari, cirkuszi előadás, vásár, bemutató, kiállítás 
stb.)  a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény 
szervezője, rendezője köteles írásban meghatároznia rendezvény időpontja előtt 10 
nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak 
megküldeni. 

A kiürítés számítása 
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Kiürítés számítása:  

A kiürítés számítás alapját Sportkastély építési engedélyezési tervdokumentációjában szereplő 
és elfogadott II. javított tűzvédelmi műszaki leírás valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Délpesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 349-16/2012 DP számú ügyirata 
alapján az emelet vonatkozásában 1030 fő, míg a küzdőtéren 650 fő egyidejű tartózkodása 
biztonságos. 

 

 

 

 
 



 
 

Kiürítési, mentési, menekülési útvonalak a földszinten. Tűzvédelmi berendezések, eszközök.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
   
  
 
 
 
  
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Épület elhagyásának iránya, módja 

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

Jelmagyarázat:  

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

Tűzszakasz határ:                                 Kiürítési útvonal:                                  Vészkijárat:        Gáz főelzáró:    
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Kiürítési, mentési, menekülési útvonalak az emeleten. Tűzvédelmi berendezések, eszközök.  
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Épület elhagyásának iránya, módja 

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

Jelmagyarázat:  

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

Tűzszakasz határ:                                 Kiürítési útvonal:                                  Vészkijárat:        Gáz főelzáró:    
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2. sz. melléklet: 
 

Tűzvédelmi jellegű felülvizsgálatok az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint 
 

 
 
 

Városgazda XVIII. kerület NoNprofIt zrt. 

tŰzVÉdelMI üzeMeltetÉsI NaplÓ 
„pestszeNtIMreI sportkastÉly" telephely 
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Az intézmény köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról az alábbi táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal, 
valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni. 
 

érintett műszaki megoldás 
üzemeltetői ellenőrzés időszakos felülvizsgálat karbantartás 

 
ciklusidő 

dokumentálás 
szükségessége és 

módja 

 
ciklusidő 

dokumentálás 
szükségessége és 

módja 

 
ciklusidő 

dokumentálás 
szükségessége és módja 

 
tűzoltó készülék 

 

3 hónap 
(+ 1 hét) 

 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

 
nincs követelmény 

12 hónap (+ 1 
hónap), 

5 év (+ 2 hónap), 
10 év (+ 2 hónap) 

 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

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

6 hónap 
(+ 1 hét) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

 
12 hónap (+ 1 hét) Tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
Az időszakos 

felülvizsgálattal 
egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

 

beépített tűzjelző berendezés 
1 nap, 

1 hónap, 
3 hónap (+ 1 hét) 

 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 

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

 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
Az időszakos 

felülvizsgálattal 
egyidejűleg 

 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 

 
beépített tűzoltó berendezés 1 hét, 

1 hónap 

 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
 
12 hónap (+ 1 hét) 

 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
Az időszakos 

felülvizsgálattal 
egyidejűleg 

 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 

 
tűz- és hibaátjelző berendezés 

 
1 nap 

 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
 

6 hónap (+ 1 hét) 
 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 

 
tűzoltósági kulcsszéf 

 
1 nap 

 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
 

6 hónap (+ 1 hét) 
 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 

 
tűzoltósági rádióerősítő 

 
nincs követelmény 

 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
 

6 hónap (+ 1 hét) 
 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 

 
evakuációs hangrendszer 

 
1 nap 

 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
 

6 hónap (+ 1 hét) 
 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 

 
biztonsági világítás 

 
1 hónap tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
 
12 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
Az időszakos 

felülvizsgálattal 

 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 
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tűzoltó felvonó 

 
3 hónap 
(+ 1 hét) 

 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
 
12 hónap (+ 1 hét) 

 
Tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
Az időszakos 

felülvizsgálattal 
egyidejűleg 

 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 

 
pánikzár, vészkijárati zár, vészkijárat biztosító 
rendszer 

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

 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
 

6 hónap (+ 1 hét) 
 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 

 

tűzgátló 
lezáráso
k 

 
tűzgátló nyílászárók 

 
1 hónap 

 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
 

6 hónap (+ 1 hét) 
 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 

 
tűzgátló záróelemek 

 
nincs követelmény 

 
6 hónap (+ 1 hét) 

 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
Az időszakos 

felülvizsgálattal 
egyidejűleg 

 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 

 
hő és füst 
elleni védelem 
megoldásai 

füstelvezető, légpótló szerkezet 
füstelszívó, légpótló ventilátor 
füstmentesítő ventilátor 
füstcsappantyú, zsalu 
füstgátló nyílászáró mobil füstkötény 

 
3 hónap 
(+ 1 hét) 

 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 

 

6 hónap (+ 1 hét) 

 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 

 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 

 
biztonsági tápforrásnak minősülő dízelaggregátor 

 
1 hónap 
(+ 3 nap) 

 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
 

6 hónap (+ 1 hét) 
 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 

 
biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, 
szünetmentes tápegység 

 
1 hónap 
(+ 3 nap) 

 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
 

6 hónap (+ 1 hét) 
 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 

A beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés és az ezekhez szorosan illeszkedő berendezések saját üzemeltetési naplóval rendelkeznek. 
Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásulvételét a működésképtelenség  megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az 

aláírás dátumának feltüntetésével igazolja. 
Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról és a hibák kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására 

jutása után azonnal, egyéb esetben legfeljebb 10 munkanapon belül gondoskodni, ha 
− az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tűzeset, tűzriadó gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy 
− az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő működésre. 
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Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során 

− vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét, 
 

− szemrevételezéssel, és ha jogszabály előírja, gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett műszaki megoldás működőképességét, 
 

− az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban dokumentálja és 
 

− a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség megállapítását az üzemeltetőnek az 
ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jelzi. 

Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás 
− kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről, 

 
− sértetlen állapotáról, 

 
− észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről, 

 
− működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről, 

 
− működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki megoldás állapotáról és 

 
− működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környezeti körülmények 

jelenlétéről való szemrevételezéses meggyőződést. 
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TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ, NYILVÁNTARTÁS 
………. ÉV 

Az ellenőrző vizsgálatokat végző(k) neve:.................................................................................................................................................................. 

A karbantartó személy(ek)  neve:............................................................................................................................................................................... 

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

dátuma (hónap, nap) 
és fokozata (alap, 
közép, teljes körű) 

 
*Megjegyzés 

Sor- 
száma 

Készenléti 
helye 

 
Típusa Gyári 

száma 
Gyártási 

éve 

 
I. negyedév 

 
II. negyed v III. 

negyedév 
IV. 

negyedév 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

 
Vizsgálatot végző/karbantartó aláírása: 

      

* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai” címszó alatt kell rögzíteni 
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Tűzoltó készülékek karbantartásának ciklusideje 

 

 
A tűzoltó készülék típusa Alap-karbantartás 

(tűrési idő: 1 hónap) 
Közép-karbantartás 
(tűrési idő: 2 hónap) 

Teljes körű karbantartás 
(tűrési idő: 2 hónap) A tűzoltó készülék 

élettartama 

Porral oltó, vizes oltóanyag bázisú 
habbal és vízzel oltó 1 év 5 és 15 év 10 év 20 év 

Törőszeges porral oltó 1 év 15 év 10 év 20 év 

Gázzal oltó 1 év - 10 év 20 év 

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

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

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

………. ÉV 

Az ellenőrző vizsgálatokat végző(k) neve:..................................................................................................................................................................... 

A felülvizsgáló/karbantartó személy(ek) neve és szakvizsga-bizonyítványának száma:............................................................................................... 
 

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

Sor- 
száma 

 
Készenléti helye 

 
Típusa 

 
Mérete Nyomás- 

próba éve 

 
I. félév 

 
II. félév 

 
*Megállapításai 

Dátuma 
(hónap, 

nap) 

 
*Megállapításai 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

 
Vizsgálatot végző/karbantartó aláírása: 

     

* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai” címszó alatt kell rögzíteni 
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A tűzoltóvízforrások felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végző személy minden 
esetben megvizsgálja 

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

− az előírt feliratok, jelzések meglétét, olvashatóságát, 

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

− a korrózió elleni védelem épségét, 
elvégzi 

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

− a korrózióvédelem sérülése esetén az üzemben tartásért felelős szervezet írásbeli értesítését. 
 
A szerelvényszekrények és szerelvényei, tartozékai legalább félévenkénti felülvizsgálatáról és évenként teljes körű felülvizsgálatáról az 
üzemben tartásért felelős szervezet gondoskodik. 

 
A felülvizsgálat gyakoriságának megállapítása a kérdéses szekrény környezeti körülményei, a tűzveszély és kockázat figyelembevételével 
történik. A legalább félévenkénti felülvizsgálat az általános feladatokon túl kiterjed arra, hogy 

− a szerelvényszekrény kielégíti-e a vonatkozó műszaki követelmény előírásait, 

− a szerelvényszekrény elhelyezkedése jól láthatóan jelölt-e, 

− a fali felfüggesztés esetén a felfüggesztő szilárd és a célnak megfelelő-e, 

− a szerelvényszekrény sérülésmentes, ajtaja szabadon nyitható-e, 

− az előírt szerelvények, tartozékok megtalálhatók-e, 

− a szerelvények, tartozékok rögzítettek-e és 

− van-e megfigyelhető hiányosság, korrózió okozta vagy egyéb károsodás akár a szerelvényszekrényen, akár a benne lévő 
szerelvényeken, tartozékokon. 

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



Tűzvédelmi szabályzat és tűzriadó terv  

 
 

54 

BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁS ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ, NYILVÁNTARTÁS 
……… ÉV 

Az ellenőrző vizsgálatokat végző(k) neve:................................................................................................................................................................... 

A felülvizsgáló/karbantartó személy(ek) neve:........................................................................................................................................................... 
 

A biztonsági világítás Az üzemeltetői ellenőrzés napja  
Felülvizsgálat 

dátuma (hónap, nap) 
 

*Megjegyzés Sor- 
száma Helye jan. febr. már. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

Vizsgálatot végző/felülvizsgáló 
aláírása: 

              

 

* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai” címszó alatt kell rögzíteni 
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Havonta a következő vizsgálatokat kell elvégezni az üzemeltetőnek: 

 
− A központi tápforrás kijelzőit – a helyes működés szempontjából – szemrevételezéssel ellenőrizni kell. 

− Minden lámpatestet és minden belülről megvilágított kijáratjelzőt tartalékvilágítási üzemmódba kell kapcsolni a 
normálvilágítás tápellátásának szimulált meghibásodásával, annyi időre, amennyi elegendő ahhoz, hogy meg 
lehessen győződni arról, hogy minden lámpa világít. 

− A szimulált meghibásodás időtartama legyen elegendő a követelmények ellenőrzéséhez, de ugyanakkor a lehető 
legkisebbre csökkentse a rendszer elemeinek, pl. a lámpáknak a károsodását. 

− A vizsgálat időtartama alatt ellenőrizni kell a lámpatestek és jelzések meglétét, tiszta állapotát és helyes működését. 
 
A vizsgálati idő végén helyre kell állítani az üzemi világítás tápellátását, és ellenőrizni kell valamennyi jelzőlámpát vagy jelzőeszközt abból a 
célból, hogy meggyőződjünk: jelzik az üzemi tápellátás visszatértét. 
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TŰZOLTÓSÁGI KULCSSZÉF ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ, NYILVÁNTARTÁS 
………. ÉV 

Az ellenőrző vizsgálatokat végző(k) neve:............................................................................................................................................................... 

A felülvizsgáló/karbantartó személy(ek) neve:........................................................................................................................................................ 
A biztonsági világítás Az üzemeltetői ellenőrzés napja Felülvizsgálat 

dátuma 
(hónap, nap) 

 
*Megjegyzés Sor- 

száma Helye jan. febr. már. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 

 
1. 

               

 
2. 

               

 
3. 

               

 
4. 

               

 
Vizsgálatot végző/felülvizsgáló 

aláírása: 

              

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

Az üzemeltetői ellenőrzés terjedjen ki a kulcsszéf feliratozásának, megjelölésének épségére, a beépített tűzjelző berendezés jelzésére működésbe 
lépő fényjelző(k) működőképességére, amennyiben az létesítve lett. Egyebekben a beépített tűzjelző berendezés felülvizsgálatai során szükséges 
vizsgálaton essen át. 
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TŰZOLTÓSÁGI RÁDIÓERŐSÍTŐ ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ, NYILVÁNTARTÁS 
………. ÉV 

Az ellenőrző vizsgálatokat végző(k) neve:................................................................................................................................................................... 

A felülvizsgáló/karbantartó személy(ek) neve:............................................................................................................................................................ 
 

A rádióerősítő  
Felülvizsgálat dátuma 

(hónap, nap) 

 
*Megjegyzés  

Sor- 
száma 

 
Helye 

I. félév II. félév 

 
2. 

    

 
3. 

    

 

Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása: 

   

* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai” címszó alatt kell rögzíteni 
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PÁNIKZÁR, VÉSZKIJÁRATI ZÁR, VÉSZKIJÁRAT BIZTOSÍTÓ 
RENDSZER ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ, NYILVÁNTARTÁS 

………. ÉV 
Az ellenőrző vizsgálatokat végző(k) neve:.................................................................................................................................................................. 

A felülvizsgáló/karbantartó személy(ek) neve:........................................................................................................................................................... 
 

A pánikzár, vészkijárati zár, vészkijárat 
biztosító rendszer 

Az üzemeltetői ellenőrzés dátuma 
(hónap, nap) 

 

*Megjegyzés 

Felülvizsgálat 
dátuma (hó, nap) 

 

*Megállapításai Sor- 
száma Helye Típusa I. 

negyedév 
II. 

negyedév 
III. 

negyedév 
IV. 

negyedév I. félév II. félév 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

 
Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása: 

        

 

* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai” címszó alatt kell rögzíteni 
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Negyedévente szemrevételezéssel ellenőrizni kell, hogy: 

 
− vésznyitó illetve jelölése látható-e; 

− megközelítése nincs-e akadályozva; 

− nincs-e szemmel látható, a működtetést akadályozó sérülése; 

− a vésznyitó alkalmazásakor a kijárat (útvonal) szabaddá válik-e. 
 
Az üzemeltetői ellenőrzés során vizsgálni kell, hogy az esedékes ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás illetve szükséges javítás megtörtént-
e. A rendellenes működés, működő képtelenség esetén rendkívüli felülvizsgálatról és a hibák kijavításáról kell gondoskodni. 
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RENDEZVÉNY ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK 
 

A pánikzár, vészkijárati zár, vészkijárat biztosító 
rendszer  

 
A vizsgálat dátuma (hónap, nap)                                    *Megállapításai 

Ssz:               Helye Típusa  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása: 

* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai” címszó alatt kell rögzíteni 
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TŰZGÁTLÓ LEZÁRÁSOK ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ, NYILVÁNTARTÁS 
……… ÉV 

Az ellenőrző vizsgálatokat végző(k) neve:..................................................................................................................................................................... 

A felülvizsgáló/karbantartó személy(ek) neve:............................................................................................................................................................... 
 

A tűzgátló nyílászáró 
 

Az üzemeltetői ellenőrzés napja 
 
*Megjegyzés 

Felülvizsgálat 
dátuma (hó,nap) 

 
*Megjegyzés 

Sor- 
száma 

 
Helye 

Típusa 
(Ablak, 

ajtó) 

 
jan. 

 
feb. 

 
már. 

 
ápr. 

 
máj. 

 
jún. 

 
júl. 

 
aug. 

 
szep. 

 
okt. 

 
nov. 

 
dec. 

 
I. félév II. félév 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   

Vizsgálatot végző/felülvizsgáló 
aláírása: 

                

* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai” címszó alatt kell rögzíteni 
A tűzgátló ajtók működőképessége során havonta ellenőrizni kell, hogy: 

− önműködő csukódást biztosító szerkezet működőképes-e, megfelelően működik-e; 
− az ajtó szárnyakon, tokon nincs-e olyan elváltozás, sérülés amely a szerkezet működőképességét akadályozza; 
− feliratozása sértetlen és olvasható-e. 

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

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

 
A tűzgátló záróelem 

Felülvizsgálat 
dátuma 
(hó,nap) 

 
*Megjegyzés 

Sor- 
száma 

 
Helye 

 
Típusa 

I. 
félév 

II. 
félév 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása:    

 
A tűzgátló záróelem 

Felülvizsgálat 
dátuma 
(hó,nap) 

 
*Megjegyzés 

Sor- 
száma 

 
Helye 

 
Típusa 

I. 
félév 

II. 
félév 

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása:    



Tűzvédelmi szabályzat és tűzriadó terv  

 
 

63 

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

Az ellenőrző vizsgálatokat végző(k) neve:..................................................................................................................................................................... 

A felülvizsgáló/karbantartó személy(ek) neve:............................................................................................................................................................... 
Füstelvezető, légpótló szerkezet; füstelszívó, légpótló ventilátor; 

füstmentesítő ventilátor; füstcsappantyú, zsalu; füstgátló nyílászáró; 
mobil füstkötény 

A üzemeltetői ellenőrzés dátuma 
(hónap, nap) 

Felülvizsgálat 
dátuma (hó, nap) 

 
*Megállapításai 

Sor- 
száma Helye Típusa I. 

negyedév 
II. 

negyedév 
III. 

negyedév 
IV. 

negyedév I. félév II. félév 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása:        

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

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

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

……….  ÉV 
Az ellenőrző vizsgálatokat végző(k) neve:.................................................................................................................................................................. 

A felülvizsgáló/karbantartó személy(ek) neve:............................................................................................................................................................ 
 

A dízelaggregátor Az üzemeltetői ellenőrzés napja  

*Megjegyzés 

Felülvizsgálat 
dátuma (hó,nap) 

 

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

           

 
Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása: 

         

 júl. aug. szep. okt. nov. dec.  II. félév  

          

 
Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása: 

         

* A működésképtelenség észlelését a napló végén lévő „működésképtelenség megállapításai” címszó alatt kell rögzíteni 
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BIZTONSÁGI TÁPFORRÁSNAK MINŐSÜLŐ AKKUMULÁTOR, SZÜNETMENTES TÁPEGYSÉG 
ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ, NYILVÁNTARTÁS 

………  ÉV 
Az ellenőrző vizsgálatokat végző(k) neve:.............................................................................................................................................................. 

A felülvizsgáló/karbantartó személy(ek)  neve: ...................................................................................................................................................... 
 

Az akkumulátor Az üzemeltetői ellenőrzés napja  

Megjegyzés 

Felülvizsgálat 
dátuma (hó,nap) 

 

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

1. 
 

2. 
 

3. 

          

         

         

Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása:          

 

1. 
 

2. 
 

3. 

 júl. aug. szept. okt. nov. dec.  II. félév  

          

          

          

Vizsgálatot végző/felülvizsgáló aláírása:          

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

A működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülmény (szerkezet, hiba, időpont) tudomásul vétel dátuma aláírás 
(ellenőr, felülvizsgáló) (üzemeltető)  

 

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

………………….. 
 

………………….. 

………………. 
 
………………. 

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

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

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

………………….. 
 

………………….. 

………………. 
 
………………. 

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

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

………………….. 
 

………………….. 

………………. 
 
………………. 
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Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeinek meghatározása 

Sorszám: 
 
A munkavégzés helye:......................................................................................................... A munkavégzés ideje:           20....    

..........................hó ...............nap...................órától 

20....    ..........................hó ...............nap...................óráig. 
 
A tevékenység megnevezése, pontos leírása:..................................................................…............ 

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

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

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

…............................................................................. A munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó készüléket kell biztosítani: 

 Porral oltó   ………………………… 
 

 CO2 oltó     ………………………… 
 

 Habbal oltó ………………………… 
 

 Gázzal oltó  ………………………… 
 

 Vízzel oltó  ………………………… 
 
A vonatkozó jogszabályi előírás, valamint a 20..... ..................hó ....nap megtartott helyszíni szemle alapján a biztonságos munkavégzés 
érdekében a munkavégzés során .... méteres környezetben az alábbi védelemről kell gondoskodni: 
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 Az éghető anyagokat eltávolítani 
 

 Gyúlékony padozat védelméről gondoskodni 
 

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

 A szinteken az áttöréseket leellenőrizni 
 

 A fali és padlónyílásokat, áttöréseket lefedni 
 

 A munkaterületet tűzálló paravánnal lekeríteni 
 

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

 Alaptevékenység korlátozása 
 

 A tűzveszélyes tevékenység figyelemmel kísérése a szomszédos helyiségekben 
 

 A munkavégzés során felügyeletet kell biztosítani 
 
A felügyeletet biztosító személyek neve, beosztása és feladata: ……………………………… 

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

 
………………………………………………………………………………………… 

 A tűzveszélyes tevékenység befejezése utáni teendők: 

 A munka befejezésének jelentése az engedélyező felé 
 

 A tűzveszélyes munka területének utóellenőrzése a munka befejezésekor és 
 

.... óra múlva 
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Egyéb előírások:.........................................................................................................…………….. 
 
………………………………………………………………………………………………… 

..................................................................................................................................................... 
 
………………., 20…...  ................................ hó .... nap 

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

feltételeket meghatározó 
 
A fentieket az alábbi – a helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészítem ki (Ezen pont kitöltése akkor szükséges, ha a 
tevékenységet külső gazdálkodó szerv végzi):..............................................................................................................................…… 
……………………………………………………………………………………………...  

A munkát végző(k) nyilatkozata: 

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

………………., 20…...  ................................ hó .... nap 
 

................................................... 
munkát végzők aláírása 

 
A felügyeletet ellátó(k) nyilatkozata: 

 
……………………………………………………………………………………………… 

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

………………., 20…...  ................................ hó .... nap 
 

A tevékenység befejezését tudomásul vettem: 
 

........................................................... 
felügyeletet ellátók aláírása 

 
…………………, 20...  ........................... hó ...... nap ........óra 

 

................................................... 
feltételeket meghatározó 
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3.sz. melléklet 

Tűzvédelmi bírság  
 

Tűzvédelmi bírság 
A tűzvédelmi bírság ügyekre külön végrehajtási rendelet vonatkozik, a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó 
szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról.  
A tűzvédelmi hatóság az a korm. rendelet 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben tűzvédelmi bírságot szabhat 
ki. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 1–8., 12–18., 20–24., 29., 30. és 36. sorában rögzített szabálytalanságok esetén a tűzvédelmi bírság kiszabása 
kötelező. 
Ha az 1. mellékletben rögzített szabálytalanság ismételten fordul elő, a tűzvédelmi bírságot ki kell szabni. Több szabálytalanság együttes fennállása 
esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint. 
A tűzvédelmi bírság kiszabására elsőfokon – az 1. melléklet 37–39. sorában rögzített eseteket kivéve – a szabálytalanságot észlelő tűzvédelmi 
hatóság jogosult abban az esetben, ha az észlelt szabálytalanság a hatóság adott eljárásához közvetlenül kapcsolódik, vagy a szabálytalanság 
helyszínének tűzvédelmi hatósági ellenőrzésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. Az 1. melléklet 37–39. sorában rögzített esetekben a 
központi szerv jogosult a bírság kiszabására. 
Másodfokon az I. fejezetben megjelölt másodfokú hatóság jár el. 
A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó 
szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól. 
A tűzvédelmi bírság ugyanazon tényállás mellett – az azonnal megszüntethető szabálytalanságok kivételével – a tűzvédelmi bírságot kiszabó 
jogerős határozat közlését követő két hónap elteltével szabható ki ismételten. 
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4. sz. melléklet  
Jelzések jelölések: 

 
A tűzoltó készülékeket, felszereléseket, a tűzjelző és oltóberendezéseket a hatályos jogszabályban, szabványokban foglalt biztonsági jellel 

kell utánvilágító vagy világító biztonsági jellel megjelölni: 
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A biztonsági jelek elhelyezésének változatai: 

 
Ábra Leírás 

1.    Típus 

 

Sík jel fallal párhuzamos felszerelése. 

2.    Típus 

 

Falra merőlegesen szerelt kétoldalas jel. 

3.    Típus Mennyezetre függesztett, kétoldalas jel. 
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P. Típus 

 

Panoráma jel, ez biztosítja a legjobb 
láthatóságot. 

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

 
Geometriai alakzat Méret (mm) A jel kisebbik oldal 

mérete (mm) 
Felismerési távolság 

(m) 

 

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

150x200 150 6,7 

150x300 150 6,7 

200x400 200 8,9 

 

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

 
 
 
 

          Alak Jelentés A jel színe Szín 

    Tűzvédelmi 
eszköz Fehér 

    Tiltás 
 

Fekete 
 

    Figyelmeztetés 
Fekete 

    Rendelkező 
jelek Fehér 

    
Menekülési útirány, 

elsősegély, 
veszélyhelyzeti 

eszköz, felszerelés Fehér 

    Információs 
jelek 

Fehér 
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XV/3. Alkalmazandó jelölések, piktogramok 
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