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A Kodolányi János Egyetem tűzvédelemmel összefüggő feladatait a tűz elleni védekezésről, 

a műszaki mentésről, és a tűzoltóságról szóló, többször módosított 1996. évi XXXI. törvény, 

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben, valamint a 

tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló, többször módosított 30/1996. (XII.6.) BM rendelet-

ben foglaltak alapján a következők szerint határozom meg. 

I. fejezet 

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA 

1.§ A Tűzvédelmi Szabályzat célja, feladata 

(1) A Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a Kodolányi János Egyetem (továb-

biakban: Egyetem) alapvető egységes tűzvédelmi szabálya, amely a jogszabályok keretei között 

az Egyetem sajátosságainak figyelembevételével határozza meg tűzvédelemmel összefüggő 

tevékenységek tűzvédelmi szabályait. 

(2) Szabályzat tartalmazza: 

a) a tűzvédelmi szervezeti, működési és eljárási szabályokat, 

b) a használati, magatartási viszonyokat, hatásköröket, 

c) a megelőző és mentő tűzvédelmi szabályokat, azok végrehajtásának módját, 

d) a vezetők és dolgozók tűzvédelmi feladatait, kötelezettségeiket, 

e) továbbá mindazokat a követelményeket, amelyeket a tűzvédelemről szóló jogszabályok 

ezen témakörbe utalnak és szabályozásuk szükséges és indokolt. 

II. fejezet 

A SZABÁLYZAT HATÁLYA 

2.§ Területi és személyi hatály 

(1) A szabályzat területi hatálya kiterjed a Kodolányi János Egyetem Székesfehérvár, Fürdő utca 

1. szám alatti telephelyére és az ott tevékenykedő munkatársakra és hallgatókra, bérlőkre. 

(2) Továbbá kiterjednek a Kodolányi János Egyetem Budapest, Frangepán utca 50−56. szám alatti 

telephelyére és az ott tevékenykedő munkatársakra és hallgatókra. 
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(3) Valamint az Orosháza, Gyopárosi út 3. F. szám alatti telephelyére és az ott tevékenykedő 

munkatársakra és hallgatókra. 

III. fejezet 

A TŰZVÉDELMI FELADATOKAT IS ELLÁTÓ SZEMÉLYEK 

FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

3.§ A gazdasági rektorhelyettes hatáskörébe tartozó feladatok 

(1) A gazdasági rektorhelyettes hatáskörébe tartozó feladatok: 

a) kialakítja a tűzvédelmi munka irányításának rendszerét; 

b) biztosítja a jogszabályok által előírt tűzvédelmi követelmények, előírások teljesítéséhez 

szükséges személyi és anyagi feltételek meglétét; 

c) a munkatársak hatáskörét meghaladó tűzvédelmi ügyekben dönt; 

d) az egyes tűzvédelmi feladatok végrehajtásáról és rendszeres ellenőrzéséről a gazdasági 

rektorhelyettes által megbízott létesítmény menedzsment központ vezető gondoskodik. 

4.§ A létesítmény menedzsment központ vezető feladatai 

(1) A létesítmény menedzsment központ vezető feladatai: 

a) dönt a munkavállalók – vezetők és beosztottak – tűzvédelmi feladatairól, hatáskörükről 

és felelősségükről; 

b) dönt a tűzvédelmi szervezet létrehozásáról vagy annak mellőzéséről; 

c) dönt az Egyetem bővítése, korszerűsítése során a megelőző és mentő tűzvédelem 

arányos szintű fejlesztéséről; 

d) biztosítja a dolgozók tűzvédelmi oktatásának feltételeit; 

e) intézkedik a tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságok megszüntetéséről; 

f) részt vesz az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges, írásbeli 

feltételek meghatározásában; 

g) ellenőrzi és szorgalmazza a pénzügyi fedezet időben és rendeltetésszerűen történő 

felhasználását, intézkedik a tapasztalt hiányosságok megszüntetéséről; 

h) a létesítmény menedzsment központ vezető köteles – az éves munkatervében előre 

meghatározott módon és időben – beszámolni a gazdasági rektorhelyettesnek. 
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5.§ A tűzvédelmi tanácsadó  

(szerződés alapján külső tanácsadó vállalkozás) feladatai 

(1) A tűzvédelmi tanácsadó (szerződés alapján külső tanácsadó vállalkozás) feladatai: 

a) elméleti, gyakorlati és ismétlődő tűzvédelmi oktatás megtartása, dokumentálása 

kidolgozott oktatási tematika alapján; 

b) javaslat tűzvédelmi jelölések, feliratok megfelelő elhelyezésére; 

c) tűzjelző berendezés időszaki felülvizsgálata meglétének ellenőrzése, tűzjelző berende-

zés tervezése (egyedi megállapodás alapján); 

d) tűzoltó készülékek, fali, föld feletti, föld alatti/altalaji/tűzcsapok és szerelvényeinek 

felülvizsgálata, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai és a vonatkozó 

szabványok alapján, kapcsolódó tűzoltó készülék és tűzcsap nyilvántartás elkészítése 

jogszabályok által előírt formátumban; 

e) tűzriadó terv készítése, és a tűzriadó végrehajtásának ellenőrzése; 

f) tűzvédelmi helyzetfelmérés, szemlék megtartása jegyzőkönyvezése; 

g) a Szabályzat és mellékleteinek elkészítése, karbantartása, aktualizálása a jogszabályban 

megfogalmazottak alapján [Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ)]; 

h) tűzvédelmi szakhatósággal való kapcsolattartás (építési engedélyezési-, használatba-

vételi eljárás, működési engedély-, rendeltetési mód váltás, telephelyengedély megszer-

zése esetén); 

i) tűzvédelmi tervfejezet készítése építési engedélyhez (egyedi megállapodás alapján) 

j) minden egyéb olyan tevékenység, amelyet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat számára 

előír. 

6.§ A tűzvédelmi megbízottak feladatai 

(1) A tűzvédelmi megbízottak feladatai: 

a) rendszeresen ellenőrzik a tűzvédelmi szabályok, előírások megtartását, hiányosság 

észlelése esetén intézkednek azok megszüntetése érdekében, a tűzvédelmi tanácsadó 

egyidejű értesítése mellett; 

b) megszervezik a dolgozók tűzvédelmi oktatását, tűzriadó terv végrehajtását, elvégzik az 

ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat; 
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c) bármely, a tűzvédelmi helyzetre kiható változást a tevékenység megkezdése előtt 

20 nappal jelzik a tűzvédelmi tanácsadónak; 

d) szervezik a tűzvédelmi berendezések (tűzoltó vízforrások, tűzoltókészülékek, tűzjelző 

berendezések és kapcsolódó részeik, villámhárító berendezések), a villamos berende-

zések tűzvédelmi szabványossági, tüzelő-fűtő berendezések időszakos felülvizsgálatát 

és a feltárt hibák megszüntetését; 

e) elvégzik a tűzgátló ajtók, a biztonsági irányfények üzemeltetői ellenőrzését; 

f) részt vesznek a tűzvédelmi hatósági ellenőrzéseken; 

g) tűz esetén a tűzoltóság kiérkezéséig szervezik és irányítják a tűzoltást, az épület 

elhagyását, az élet- és tárgymentést; 

h) a tűzvédelmi megbízottak intézkedéseikről félévente, írásbeli jelentésben számolnak be 

a tűzvédelmi tanácsadónak. 

7.§ Munkavállalók kötelezettségei, feladatai 

(1) Munkavállalók kötelezettségei, feladatai: 

a) Minden dolgozó köteles a tűzvédelmi előírásokat megismerni, azokat betartani, a tűz-

eseteket megelőzni. 

b) A tűzesetek megelőzése érdekében a munkahelyen biztonságos munka végzésére alkal-

mas állapotban – pihenten, alkohol és gyógyszer, kábítószer hatásától mentesen – meg-

jelenni. 

c) Munkakörének betöltéséhez szükséges, illetve az azzal kapcsolatos tűzvédelmi okta-

táson és szakvizsgán részt venni. 

d) Munkavégzés során a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat betartani. 

e) A rendelkezésre bocsátott gépeket, berendezéseket, egyéb eszközöket és anyagokat 

munkakezdés előtt a kezelési utasításoknak megfelelően megvizsgálni, azokat rendel-

tetésszerűen használni. 

f) Munkahelyén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan körülményt megszüntetni, 

amely tüzet okozhat. 

g) Amennyiben tűz- vagy robbanásveszélyt észlel, köteles azt megszüntetni, közvetlen 

munkahelyi vezetőjének azonnal jelenteni. 

h) A létesítményben, illetve közvetlen munkahelyén a készenlétbe helyezett tűzoltó 

készülékeket, felszereléseket, eszközöket a szabályzatban foglaltak szerint használni. 
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i) A Szabályzatban előírt időszakonként köteles részt venni az általános, munkahelyi, 

ismétlődő tűzvédelmi oktatáson, képzésen, vizsgán. A tűzvédelmi szakvizsga-bizonyít-

ványt köteles megőrizni, szükség esetén azt a munkavégzés során az ellenőrző szerv 

rendelkezésére bocsátani. 

j) A helyiségből, szabadtérről, a gépekről, berendezésekről, eszközökről, készülékekről a 

munkavégzés során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legkésőbb 

a munka befejezésekor eltávolítani. 

k) Az alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzéshez a mellékletben foglalt formában 

írásbeli engedélyt kell kiállítani és azt a munkavégzés során magánál tartani. A munka-

végzés során az engedélyben foglalt előírásokat köteles betartani. 

l) Tűzveszélyes tevékenység végzésekor a tiltó táblákat és anyagot a munkahelyen 

megfelelően elhelyezni és a veszélyeztetett övezet határán belül tartani. 

m) A kijelölt menekülési útvonalakat, ajtókat, átjárókat köteles folyamatosan használható 

állapotban tartani (eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad). 

n) Munkahelyén az anyagtárolásra vonatkozó előírásokat köteles maradéktalanul 

betartani. 

o) Minden dolgozó, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást 

szerez, köteles haladéktalanul jelezni az illetékes tűzoltóságra és a vezetőt azonnal 

értesíteni. 

p) Esetleges tűz esetén valamennyi dolgozó köteles a tűzoltásban részt venni, és a 

következő teendőket ellátni: 

pa) tűzesetet jelezni, a tűzriadó tervben a riasztásra előírt feladatot végrehajtani, 

pb) a helyszínre érkező tűzoltóság munkáját segíteni, 

pc) a tűzoltást közvetlen részvételével és minden rendelkezésre álló eszközzel 

előmozdítani, a veszélybe került munkatársak mentését megkísérelni, 

pd) a tűzoltás vezetőjének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani, 

pe) amennyiben a tűzoltás nem lehetséges, az ajtók, ablakok, tűzgátló szerkezetek 

bezárásával késleltessék, illetve akadályozzák meg a tűz továbbterjedését, 

pf) a tűzoltást követően a vezető irányítása mellett kötelesek részt venni a további 

kárelhárításban. 
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8.§ Tűzvédelmi szervezet 

(1) A Kodolányi János Egyetem tűzvédelmi szervezetet nem hoz létre. A tűzvédelmi feladatok 

irányításával, ellenőrzésével, végzésével legalább középfokú képesítéssel rendelkező külső 

vállalkozóval köt szerződést (tűzvédelmi tanácsadó). 

(2) A tűzvédelmi megbízott Székesfehérváron és Budapesten a létesítmény menedzsment központ 

irányítását végző vezető, Orosházán a tűzvédelmi megbízott. 

IV. fejezet 

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ÉS KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK 

9.§ Oktatás 

(1) Az alap- és mesterképzési szakokon, felsőoktatási szakképzésekben az elsajátítandó szakmai 

kompetenciák részét képezi a szaknak, szakképzésnek megfelelő digitális kompetencia és 

szakmaspecifikus digitális készségek, a médiatudatosság, a biztonságos internethasználat, 

valamint digitális technológia hatékony alkalmazása tanulási célok elérését szolgáló digitális 

megoldások ismerete, továbbá az egészségfejlesztési, fenntartható fejlődési alapismeretek, 

amelyek magukban foglalják a környezet-, baleset-, munka- és fogyasztóvédelem alapismere-

teit is. 

(2) Az Egyetem kezelésében lévő vagyontárgyak védelmének alapvető feltétele, hogy a dolgozók 

és az egyetemen oktatásban részesülők is megismerjék a tűzoltás szabályait, hogy azokat a 

gyakorlatban is alkalmazni, valamint az eszközöket használni tudják. 

(3) Az egyetemen minden dolgozót a munkakörének megfelelő oktatásban kell részesíteni, 

valamint oktatásban kell részesíteni az egyetemen oktatásban részesülőket is, amely oktatás a 

belső számítógépes rendszeren (Moodle) keresztül valósul meg a rendszerben történő 

elektronikus dokumentálással. Az oktatási tematikát és az ismeretfelmérő tesztet a tűzvédelmi 

tanácsadó készíti, szükség szerint felülvizsgálja. 

(4) Oktatni kell az: 

a) Új felvételes dolgozókat (oktatás tekintetében újrafelvételesnek kell tekinteni és soron 

kívül oktatásban kell részesíteni azokat a dolgozókat is), akik: 

aa) hat hónapnál hosszabb távollét után lépnek ismét munkába, 

ab) tűzvédelmi ismeret hiányában a munkától eltiltást kaptak, 
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ac) az egyetemen belül munkahelyet vagy munkakört változtattak, 

ad) munkahelyén tűzvédelmi szempontból jelentős változás történt, 

ae) ha a tűzvédelmi hatóság vagy a vezető azt elrendeli.) 

b) Kollégiumi lakókat (diákok, bérlők) – kollégiumi bérleti szerződés mellékleteként. 

c) Ismétlődő oktatás: 

Valamennyi dolgozót évente legalább egyszer tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. 

d) Hallgatói oktatás: 

Minden újonnan felvett hallgatót, a tanulmányok megkezdésekor előzetes egyszeri 

tűzvédelmi oktatásban, illetve az aktív hallgató jogviszony gyakorlása során évente 

ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, a Hallgatói balesetek megelőzésével 

kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő előírások a Kodolányi János 

Egyetemen című szabályzatban előírtak szerint. 

10.§ Tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörök, tevékenységek 

meghatározása 

(1) Az alábbiakban felsorolt munkakörökben a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján csak érvé-

nyes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható: 

a) Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők. 

b) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anya-

goknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolá-

sát vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás köré-

be tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők. 

c) Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők. 

d) Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, 

javítását végzők. 

e) Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők. 

f) Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termék-

gyártás-vezetők. 

g) Tűzoltó készülékek karbantartását végzők. 

h) Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felül-

vizsgálatát végzők. 
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i) Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felül-

vizsgálatát végzők. 

j) Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, 

valamint az üzembe helyező mérnökök. 

k) Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, 

valamint az üzembe helyező mérnökök. 

l) Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők. 

m) Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, 

javítását végzők. 

n) Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők. 

o) Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők. 

p) Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők. 

(2) A tűzvédelmi szakvizsga, a vizsga időpontjától számított 5 évig érvényes. A munkáltató a 

szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről, valamint a szakvizsgára 

kötelezett személyekről kimutatást vezet, amelyet az ellenőrző tűzvédelmi hatóságnak, a 

szakvizsga bizonyítványok másolataival együtt – a hatósági ellenőrzés során – köteles 

bemutatni. 

11.§ Tűzvédelmi tanácsadó végzettségi követelménye 

(1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, 

az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak 

szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM 

rendelet 7. § (1) alapján a gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkozta-

tottak közül legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt minimum 

havi 8 órában kell foglalkoztatni abban az esetben, ha a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, 

épületet üzemeltet vagy bérel, amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, de 

legfeljebb 2000 fő. 
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V. fejezet 

AZ EGYETEM TERÜLETÉN IDEGEN KIVITELEZŐK 

MUNKAVÉGZÉSÉNEK TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI 

12.§ Az Egyetem területén idegen kivitelezők munkavégzésének tűzvédelmi 

szabályai 

(1) Az egyetem területén idegen kivitelezők, szolgáltatást végzők dolgozói a vezető irányításával 

önállóan csak az építési, szerelési területté nyilvántartott munkaterületen végezhetik tevékeny-

ségüket. 

(2) Az építési, szerelési területté nyilvánítást az egyetem vezetője vagy az általa írásban megbízott 

személy határozza meg. 

(3) Abban az esetben, ha a munkaterület nem választható le más területtől, akkor az idegen 

kivitelező dolgozói saját vezetőjük irányítása mellett is csak a vezető, vagy az általa kijelölt 

személy jelenléte és felelőssége mellett végezhetnek munkát. 

(4) Az idegen kivitelezővel kötött szerződésben meg kell határozni, kinek a feladata a 

munkavégzéshez előírt mennyiségű és minőségű tűzoltó készülék biztosítása, az alkalomszerű 

tűzveszélyes tevékenység végzésének szabályait és a Szabályzatban foglalt előírások 

megismertetésének módját az idegen kivitelező dolgozói részére. 

VI. fejezet 

BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS, REKONSTRUKCIÓ SORÁN KÖVETENDŐ 

ELJÁRÁS 

13.§ Idegen kivitelező esetén 

(1) A tervezőtől és a kivitelezőtől tűzvédelmi nyilatkozatot kell kérni arról, hogy a tervdokumen-

táció készítése, illetve a kivitelezés végrehajtása során a tervező és kivitelező a vonatkozó 

tűzvédelmi előírásokat maradéktalanul betartotta-e. 

(2) A tervekben foglaltaktól való eltérés kizárólag a hatóságok által kiadott eltérési engedélyekben 

foglaltak alapján lehetséges, továbbá az eltérési engedélyben foglalt azonos biztonságot nyújtó 

ellensúlyozó intézkedések betartásával. 
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(3) A nyilatkozat beszerzéséért az Egyetem vezetője által, a bonyolítással megbízott személy a 

felelős. 

14.§ Saját kivitelezés esetén 

(1) A bonyolítással megbízott személy a tervezés megkezdése előtt köteles olyan részletezettséggel 

leírni az építmény rendeltetését, használatának sajátos körülményeit, hogy abból egyértelműen 

meghatározható legyen: 

a) az építményben folyó tevékenység, 

b) a létesítmény személyzete, az állandó vagy ideiglenesen tartózkodó személyek száma, 

c) a tűzjelzés lehetősége, 

d) a tárolt, felhasznált, folyamatos tevékenységhez szükséges éghető anyagok mennyisége, 

tűzvédelmi jellemzői. 

(2) A felsoroltakon túl a tervező rendelkezésére kell bocsátani minden olyan adatot és információt, 

ami a tervezendő építmény tűzvédelmi értékelése során jelentőséggel bírhat. 

(3) A tervdokumentáció átvételekor meg kell győződni arról, hogy a tűzvédelmi szempontból 

megfelel-e az előírásoknak. 

(4) Az előírásoknak megfelelő tervdokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

a) a tervezői nyilatkozatot, 

b) az építési engedélyeket, 

c) az egyeztetések során készített jegyzőkönyveket, emlékeztetőket, 

d) az alkalmazási engedélyeket, 

e) szakértői véleményeket, 

f) tűzvédelmi műszaki leírások meglétét, 

g) a jogszabályi, szabványi hivatkozások helyességét, 

h) a műszaki megoldások szabályosságát, melyeket a tűzvédelmi megbízottal egyeztetni 

kell. 
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VII. fejezet 

HASZNÁLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

15.§ Használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok 

(1) A Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvet az üzemeltetőnek az adott létesítmény, 

épület területén kell tartania. 

(2) Az építményt, építményrészt, a vegyes rendeltetésű épületet, szabadteret csak a használatba-

vételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó 

tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni. 

(3) A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, valamint az egyéb tevékenységet 

(a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabad-

téren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni. 

(4) A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez 

szükséges anyag és eszköz tartható. 

(5) Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető. Ezen területet a hulladékoktól, száraz 

aljnövényzettől mentesen kell tartani. 

(6) A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a 

tevékenység során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, 

hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után 

el kell távolítani. 

(7) 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. 

(8) Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba 

tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszernél és tárolóedénynél, továbbá minden gépnél, 

berendezésnél és készüléknél az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék csepegését, elfolyását 

vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul 

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

kell tárolni. 
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(9) Az üzemszerűen csepegő I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot nem tűzveszélyes 

osztályba tartozó anyagú edénybe kell felfogni. A felfogó edényt szükség szerint, de legalább a 

műszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. 

(10) Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot alkalomszerűen csak szabadban vagy hatékonyan 

szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs. 

(11) Olajos, zsíros munkaruha, védőruha – ruhatár-rendszerű öltöző kivételével – csak fémszekrény-

ben helyezhető el. 

(12) A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellen-

őrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell 

szüntetni. 

(13) A helyiség – szükség szerint az építmény, létesítmény – bejáratánál és a helyiségben jól látható 

helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó 

rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni. 

(14) A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg 

kell jelölni. 

(15) Ha robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő a 

helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet. 

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

(17) A tűzoltó vízforrások, falitűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell. 

(18) A homlokzati mentési pontok megközelíthetőségét az adott szinten és tűzszakaszban tartóz-

kodók részére biztosítani kell. 

(19) A mentésre szolgáló nyílászárók helyét – a lakóépületek kivételével – a homlokzaton és az 

épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó helyiség, helyiségcsoport bejáratánál 

jól látható és maradandó módon kell jelölni. 

(20) Ahol önműködő csukószerkezettel szerelt ajtók kerültek beszerelése, ott az ajtót csukva kell 

tartani. Ha ez üzemeltetési okokból nem lehetséges, vagy a robbanásveszélyes osztályba tartozó 

anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő, akkor a nyitva tartás ideje alatt állandó helyszíni 

felügyeletről kell gondoskodni, vagy biztosítani kell, hogy az ajtó tűzjelző jelére csukódjon. 

(21) A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló 

helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az 
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ajtók zárva tartását szükségessé teszi – veszély esetére – az ajtók külső nyithatóságát a tűz-

védelmi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell. A belső nyithatóságtól csak 

akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja. 

16.§ Tűzveszélyes tevékenység szabályai 

(1) Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.  

(2) Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre 

a célra alkalmas helyen végezhető. 

(3) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak 

ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a 

munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét 

közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége. 

(4) A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek 

tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység 

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

ki. 

(5) Ha az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulajdonában 

lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása 

nem szükséges. 

(6) A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység 

helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség 

szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki. 

(7) Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a 

tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához 

kötött munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi 

szabályokat és előírásokat. Jelen Szabályzat melléklete. 

(8) Jogszabályban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes 

tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi 

szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet. 

(9) A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak 

befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek 
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tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző – 

szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani. 

(10) A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző 

személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát 

végző, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles 

biztosítani. 

(11) A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak 

környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt 

megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző 

személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a 

munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény 

vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni 

és aláírással igazolni kell. 

(12) A meleg levegő felhajtó hatásán alapuló nyílt lánggal működő repülő szerkezet – a hőlégballon 

és a hőléghajó kivételével – nem üzemeltethető. 

17.§ Dohányzás tűzvédelmi szabályai 

(1) Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol 

az tüzet vagy robbanást okozhat. 

(2) Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanásveszélyes osztályba 

tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak. Az Egyetem teljes területén az épületekben 

dohányozni, a dohányzásra kijelölt helyek kivételével TILOS! A dohányzási tilalmat biztonsági 

jellel kell jelölni. 

(3) Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló 

helyiségbe vagy szabadtérbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű 

tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad. 

18.§ Tárolás szabályai 

(1) Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez 

szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az épít-

ményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett 

anyagmennyiséget. 
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(2) 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. 

(3) 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. 

19.§ A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolási előírásai 

(1) A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot 

kiszerelni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában szabad-

téren vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás és a hatékony szellőzést biztosították. 

(2) A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint az I-III. tűzveszélyességi fokozatú 

folyadékot csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni. 

(3) 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. 

(4) Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pinceszinti helyiségben, 

továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben. 

(5) Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni 

tilos. 

20.§ Tűzoltási út, terület és egyéb utak használatának szabályai 

(1) 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. 

(2) Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolója, a közmű nyitó- 

és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, valamint 
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hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzvédelmi berendezés, fel-

szerelés és készülék hozzáférésének, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, 

azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. 

(3) 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. 

(4) Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban robbanásveszélyes és 

tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetők el. Ez alól kivételt képeznek a beépí-

tett 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. 

(5) A menekülésre számításba vett közlekedőkben, nem füstmentes lépcsőházakban és a pinceszinti 

helyiségekben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és füstelvezetés hatékony-

ságát nem ronthatják. 

(6) Épületek menekülési útvonalai nem szűkíthetők le. 

21.§ Tüzelő-, fűtőberendezések üzemeltetési szabályai 

(1) Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely 

rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást. 

(2) A helyiségben, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat tárolnak, előállítanak, 

felhasználnak, forgalmaznak nyílt lánggal, izzással vagy veszélyes felmelegedéssel üzemelő 

berendezés – a tevékenységet kiszolgáló technológiai berendezés kivételével – nem helyezhető 

el. Technológiai tüzelőberendezés létesítése esetén a tűz vagy robbanás keletkezésének 

lehetőségét megfelelő biztonsági berendezéssel kell megakadályozni. 

(3) 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. 

22.§ Szellőztetéssel kapcsolatos szabályok 

(1) Olyan tevékenység, amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak hatékony 

szellőztetés mellett végezhető. 



A KJE EGYSÉGES TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 

 

 

 

 

 

22 

(2) 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. 

(3) A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos. 

23.§ Csatornahálózat használati szabályzása 

(1) 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. 

(2) Abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz I-II. tűzveszélyességi fokozatú 

folyadékot tartalmazhat, a csatornahálózatot berobbanás ellen – az üzemeltetés zavartalan-

ságának biztosításával – vízzárral szakaszokra kell bontani. 

24.§ Gépi berendezés használatának szabályai 

(1) Kizárólag olyan erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely rendeltetésszerű 

használata esetén környezetére gyújtási veszélyt nem jelent. 

(2) Robbanásveszélyes zónában csak robbanásbiztos erő- és munkagép, készülék, eszköz 

helyezhető el és használható. 

(3) A pinceszinti helyiségben, térben, ahol a 0,8-nál nagyobb relatív sűrűségű tűz- vagy robbanás-

veszélyes gáz vagy gőz jelenlétével lehet számolni, csak olyan gép és berendezés, eszköz 

helyezhető el, amely a környezetére tűz- és robbanásveszélyt nem jelent. 

(4) 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. 

(5) Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás 

megakadályozásáról. 

(6) A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre és környezetére tűzveszélyt 

jelentő felmelegedést meg kell előzni. 

(7) A tűzveszélyes gépeket a gyártó, külföldi termék esetében a forgalomba hozó a biztonságos 

használatra vonatkozó technológiai, és kezelési utasítással köteles ellátni. 
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25.§ Villamos berendezések használatának szabályai 

(1) Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a 

környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent. 

(2) A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell 

kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből 

következően folyamatos üzemre lettek tervezve. 

(3) Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló 

készülékek készenléti állapota is. 

(4) A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a 

villamos tápellátásról le kell választani. 

(5) 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. 

26.§ Tűzoltó készülékek, és egyéb tűzvédelmi felszerelések használati 

előírásai 

(1) Az építményekben a kárelhárítás során együttműködő szervek által használt mindenkori 

rádiótávközlési rendszer vonatkozásában a beltéri kézi rádiós ellátottságot, azaz a kézi rádió 

berendezés folyamatos működtetéshez szükséges feltételeket az építmény tulajdonosának kell 

biztosítania. 

(2) A nyilvános távbeszélőkészülékek mellett, továbbá a távbeszélő alközpontokban – ennek 

hiányában a létesítmények fővonalú távbeszélő készülékei mellett – a tűzoltóság hívószámát 

vagy az egységes segélyhívó számát jól láthatóan fel kell tüntetni. 
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1. táblázat 

 

Oltóanyag-

egység 

[OE] 

MSZ EN 3-7  

szabvány szerinti 

tűzosztály 

MSZ EN 1866 

szabvány szerinti 

tűzosztály 

A B  

1 5A 21B  

2 8A 34B  

3  55B  

4 13A 70B  

5  89B  

6 21A 113B  

9 27A 144B  

10 34A   

12 43A 183B  

15 55A 233B  

 

(3) Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani az önálló rendeltetési egységekben legalább 

szintenként és az OTSZ 16. mellékletének 1. és 2. táblázata alapján meghatározott alap-

területnagyság és oltóanyagegység (OE) alapján (lásd fentebbi, 1. táblázat, valamint az alábbi 

2. táblázat). 

2. táblázat 

 

Önálló rendeltetési egység 

vagy szabadtér alapterületig 

(m2) 

Általános 

esetben 

Robbanásveszélyes 

anyag tárolása 

50 2 6 

100 3 9 

200 4 12 

300 5 15 

400 6 18 

500 7 21 

600 8 24 

700 9 27 

800 10 30 

900 11 33 

1.000 12 36 

minden további 250 +2 +6 
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(4) 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. 

27.§ Éghető folyadékok tárolása és szállítási szabályai 

(1) Robbanásveszélyes osztályú aeroszol és I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék pinceszinten, 

padlástérben, menekülési útvonalon nem tárolható. 

(2) Éghető folyadék csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyújtási veszélyt nem jelentő, 

jól zárható edényben tárolható. 

(3) A sérülékeny edények gyűjtőcsomagolásának vagy védőburkolásának sérülés (törés, 

felszakadás) ellen védelmet kell nyújtania. 

(4) Az edények csak kiöntőnyílásukkal felfelé, lezárt állapotban tárolhatók és szállíthatók. 

Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre vonatkozó 

előírások irányadók. A tárolható anyagmennyiség a tárolóedények űrtartalmának összesített 

értékét jelenti. 

(5) A lakóépületeket kivéve a I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot és a robbanásveszélyes 

osztályú aeroszolt nem éghető anyagú polcon, illetve szekrényben kell tárolni. 

(6) Szekrényben történő tárolás esetén: 

a) fémszekrényben 20 liter, 

b) robbanásgátló szekrényben 50 liter, 

c) folyadéktárolásra alkalmas tűzálló szekrényben 60 liter. 

d) szekrényeken kívül legfeljebb 5 liter anyagmennyiség tárolható helyiségenként. 

(7) I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékok maximum 20 liter űrtartalmú tárolóeszközben 

tárolhatók. 

(8) 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, 

b) 1 litert meghaladó űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,05 m3 mennyiségű 

felitató anyagot  

kell a tárolás helyétől legfeljebb 15 méter távolságra tartani. 
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(9) Személyszállító felvonó éghető folyadék szállítására legfeljebb 20 liter mennyiségig és leg-

feljebb 1 személy kíséretében használható. 

(10) Kereskedelminek nem minősülő közösségi rendeltetés esetén csak a rendeltetésnek megfelelő 

tevékenységhez szükséges, legfeljebb a táblázat szerint meghatározott mennyiségű I-III. tűz-

veszélyességi fokozatú folyadék és robbanásveszélyes osztályú aeroszol tárolható. 

 

A helyiség  

alapterülete 

(m2) 

I-II. tűzveszélyességi fokozatú  

folyadékok és robbanásveszélyes  

osztályú aeroszol  

megengedett mennyisége (liter) 

III. tűzveszélyességi fokozatú  

folyadék megengedett mennyisége 

(liter) 

0-50 10 30 

50-500 20 40 

500-      30 60 

 

(11) Szállítás közben az éghető folyadékot tartalmazó edényeket úgy kell elhelyezni, hogy azok ne 

borulhassanak fel vagy sérülhessenek meg. 

(12) Éghető folyadékot tartalmazó üvegedények és az ezeket tartalmazó göngyölegek egymásra 

helyezve nem szállíthatók. 

(13) Kézi erővel legfeljebb 20 liter éghető folyadék szállítható. 

28.§ Járművek használatának tűzvédelmi szabályai 

(1) A járművön a vonatkozó jogszabály szerint elhelyezett tűzoltó készüléknek állandóan 

hozzáférhetőnek és vontatás esetén a vontató és a szállítmány tűzvédelmére egyaránt 

felhasználhatónak kell lennie. 

(2) A jármű előmelegítésére csak olyan eszköz, anyag használható, amely tüzet vagy robbanást 

nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos. 

(3) A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni tilos. 

(4) A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos. 

(5) Gépjármű épület kapualjában – a családi házak kivételével – nem tárolható. 

29.§ Irodai tevékenység tűzvédelmi szabályai 

(1) Az irodai tevékenységhez csak a folyamatos napi feladatokhoz szükséges éghető anyagok, 

irodai-számítástechnikai berendezések használhatók, illetve tárolhatók az irodákban. 
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(2) A tartalék mennyiséget képező papírtermékeket, segédeszközöket (ragasztó, íróeszköz) és a 

működtetést szolgáló anyagokat, berendezéseket a raktárhelyiségekben lehet csak tárolni a 

polcokon. 

(3) Az irodai épületek átlagos tűzterhelési értéke (berendezési tárgyak, irodai eszközök, be-

rendezések, termékek, stb.) csak 300-800 MJ/m2 lehet, ezért az anyagok, termékek mennyisége 

nem haladhatja meg a megengedett tűzterhelési értéket. 

(4) Az ügyintézéssel kapcsolatos iratok, irattartók, adathordozók csak az irodahelyiség szekré-

nyeiben, illetőleg a folyamatos tevékenységet biztosító irattárban tárolhatók. 

(5) Az irodai tevékenység során felhalmozódott szennyezett papírt, számítástechnikai anyagokat, 

eszközöket az irodai hulladéktároló edényben kell tárolni, és azt naponta központi hulladék-

tárolóba kell eltávolítani. 

(6) Az iroda épületben a tűzvédelmi szempontból tiltó rendelkezéseket, a tűzveszélyre figyel-

meztető piktogramot, táblákat a helyiségek bejáratánál kell elhelyezni (pl. dohányzás, raktár). 

(7) Az irodaépület bejárati ajtaját, közlekedő folyosóit, lépcsőházát leszűkíteni nem lehet. A 

helyiségek, terek rendeltetését az ajtókon meg kell jelölni. A több ajtóval rendelkező helyiség, 

térség be- és kijáratát tartós felirattal kell ellátni. Az irodahelyiségből (tárgyaló, munkatér, stb.) 

való kijutást mindenkor biztosítani kell. 

(8) A hő- és füstelvezetést szolgáló ablakok megközelíthetőségét biztosítani kell, a mesterséges 

berendezés működtetése a lépcsőházból történhet. 

(9) Az irodaépület biztonságos működését, illetőleg egy vészhelyzetben annak megszüntetését 

szolgálják a szintenkénti villamos kapcsolók, leválasztó szakaszkapcsolók, a közműelzárók 

(gáz), továbbá a tűzvédelmi berendezések (tűzoltó készülék, tűzjelző berendezés), amelyeket a 

mindenkori használatuk érdekében eltorlaszolni nem lehet. Azok megközelítését minden 

időszakban és helyzetben biztosítani kell. 

(10) Az irodai tevékenységet szolgáló világító berendezéseket (teremvilágítás, asztali világítás) a 

mechanikai sérülés ellen védeni kell. A világító berendezések éghető szilárd anyagokkal 

közvetlenül nem érintkezhetnek. 

(11) Az ügyintézéshez használt járműveket csak a kialakított parkolóban lehet elhelyezni, a 

járművek az épület előtti tűzoltási, felvonulási területen nem parkolhatnak. 

(12) Az alkalmazott villamos berendezések (számítógép, ventilátor, mobilklíma, hősugárzó, fény-

másoló, iratmegsemmisítő, kávéfőző stb.) használata során a berendezések az éghető anyagra 
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gyújtási veszélyt nem jelenthetnek, a kezelési utasításban leírt távolságot be kell tartani. A 

villamos berendezések teljesítménye (pl. ventilátor, hősugárzó, klíma, stb.) egyidejű használat 

esetén nem haladhatja meg a létesítéskor megállapított legnagyobb fogyasztói igényt. A napi 

tevékenység befejezését követően a berendezéseket ki kell kapcsolni, kivéve azokat, amelyek 

rendeltetésszerűen folyamatos üzeműek. 

(13) Az irodaépületbe telepített teljes, vagy részleges védelmet biztosító tűzjelző berendezés 

érzékelőit (füstérzékelő) védeni kell a mechanikai sérüléstől, a folyosókon található kézi 

jelzésadókat eltorlaszolni nem szabad. 

(14) Az irodai tevékenység közben és annak befejezését követően ellenőrizni kell a használati 

előírások megtartását (pl.: kiürítési útvonal, tűzvédelmi eszköz, tűzjelző berendezés, villamos 

berendezés stb.), a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. 

VIII. fejezet 

FELÜLVIZSGÁLATOK 

30.§ Felülvizsgálatok 

(1) Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos 

felülvizsgálatáról, karbantartásáról az alábbi táblázatban meghatározott módon és gyakori-

sággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni. 
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Érintett műszaki megoldás 
Üzemeltetői ellenőrzés 

Ciklusidő Dokumentálás 

Tűzoltó készülék 
3 hónap  

(+ 1 hét) 
tűzvédelmi üzemeltetési napló 

Fali tűzcsap, vízforrások a 

természetes vízforrás kivételével, 

nyomásfokozó szivattyú, száraz 

oltóvízvezeték 

6 hónap  

(+ 1 hét) 
tűzvédelmi üzemeltetési napló 

Beépített tűzjelző berendezés 

1 nap, 

1 hónap, 

3 hónap  

(+ 1 hét) 

tűzvédelmi üzemeltetési napló 

Tűz- és hibátjelző berendezés 1 nap tűzvédelmi üzemeltetési napló 

Biztonsági világítás 1 hónap tűzvédelmi üzemeltetési napló 

Pánikzár, vészkijárati zár, 

vészkijárat biztosító rendszer 

Minden rendezvény 

előtt, de legalább 3 

hónap (+ 1 hét) 

tűzvédelmi üzemeltetési napló 

Tűzgátló lezárások - tűzgátló 

nyílászárók 
1 hónap tűzvédelmi üzemeltetési napló 

 

(2) Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak 

tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az 

aláírás dátumának feltüntetésével igazolja. 

(3) Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról és a hibák 

kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására jutása után 

azonnal, egyéb esetben legfeljebb 10 munkanapon belül gondoskodni, ha 

a) az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tűzeset, tűzriadó 

gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy 

b) az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő 

működésre. 

(4) Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell 

végezni és annak eredményét írásban kell dokumentálni. 

(5) Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és a javítás 

során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó előírásait. 

(6) Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során 

a) vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét, 
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b) szemrevételezéssel és egyes esetekben gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett műszaki 

megoldás működőképességét 

c) az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt 

írásban dokumentálja és 

d) a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség 

megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban 

jelzi. 

(7) Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás 

a) kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről, 

b) sértetlen állapotáról, 

c) észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről, 

d) működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről, 

e) működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki 

megoldás állapotáról és 

f) működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környe-

zeti körülmények jelenlétéről  

való szemrevételezéses meggyőződést. 

(8) Az üzemeltető köteles az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás, az időszakos és a rendkívüli 

felülvizsgálat során megállapított hibák javításáról a hiba súlyosságától függő időn belül 

gondoskodni. A hiba súlyosságát a jogosult személy, üzemeltetői ellenőrzés esetén az 

üzemeltető vagy az általa megbízott személy az alábbiak figyelembevételével állapítja meg: 

Súlyos, haladéktalanul javítandó hibának minősül a tűz- vagy robbanásveszélyt okozó hiba 

vagy az érintett műszaki megoldás tűzvédelmi rendeltetésének betöltését gátló hiba. 

(9) Az üzemeltetőnek a felülvizsgálat, karbantartás, javítás idején csökkenő védelmi szintet 

alkalmas megoldásokkal ellensúlyoznia kell. Az ellensúlyozás keretében az üzemeltető 

a) a vonatkozó műszaki követelményben foglalt megoldást alkalmaz, 

b) felfüggeszti az üzemelést, használatot, tevékenységet a védelmi szint helyreállásáig, 

c) azonos védelmi szintet biztosító tartalék műszaki megoldásokat helyez készenlétbe 

vagy 

d) a tűzvédelmi hatósággal előzetesen egyeztetett más megoldást alkalmaz. 
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(10) Az üzemeltető kötelezettségeinek végrehajtását más személy vagy szervezet írásos megállapo-

dásban teljeskörűen vagy részben átvállalhatja. A más személy vagy szervezet kötelességei 

megegyeznek az üzemeltetőével. 

(11) Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés megfelelő 

végrehajtásához szükséges ismeretekkel és az üzemeltető által kiállított, erre vonatkozó írásbeli 

meghatalmazással. 

31.§ Tűzjelző berendezés felülvizsgálatára vonatkozó szabályok 

(1) Az üzemeltető a gyártó, kivitelező kezelési utasításai és az alkalmazott műszaki követelmény 

betartásával biztosítja a beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés biztonságos és hatékony 

üzemeltetését. 

(2) A beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés kezelését csak annak működésére kioktatott 

személy végezheti. 

(3) Az üzemeltetés, felülvizsgálat vagy karbantartás során jelentkező hibákat haladéktalanul ki kell 

javítani. 

(4) A felülvizsgálat és karbantartás során minden, a gyártó által előírt vizsgálatot és próbát el kell 

végezni. 

(5) A beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés üzemeltetéséről és karbantartásáról naplót 

kell vezetni, mely tartalmazza 

a) a berendezés főbb adatait, 

b) a kezelők nevét, 

c) az üzemeltetői ellenőrzések időpontját és megállapításait, 

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

e) az észlelt és kijavított hibákat, 

f) a beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés működésbe lépését és okát, valamint 

a meghibásodás időpontját (óra, perc), 

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

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

(6) A naplót az utolsó bejegyzéstől számított legalább öt évig meg kell őrizni. 

(7) A napló vezetését csak a beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés működésére 

kioktatott személyek végezhetik. 
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(8) A beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés kezelési utasítását és az üzemeltetési naplót 

meg kell őrizni és a hatóság részére ellenőrzéskor be kell mutatni. 

(9) Az üzembentartó által a beépített tűzjelző berendezés központja (távkijelző, távkezelő egység) 

felügyeletével és kezelésével megbízott személy vagy szolgáltató a berendezés működésének 

vizsgálata kapcsán naponta ellenőrzi, hogy 

a) ha a rendszer nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibát az üzemeltetési naplóba 

bejegyezték-e, és ha a hiba szakképzett beavatkozást igényel – nem a hálózat időleges 

kimaradásáról van szó –, értesítették-e a karbantartót, 

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

c) a tűzjelző központ valamennyi állapotjelzője működik-e. 

(10) Ha az állandó felügyelet távfelügyeleten keresztül valósul meg, akkor elégséges meggyőződni, 

a központtal való kapcsolatról és rendszerállapotról. 

(11) Az ellenőrzés célja, hogy megállapítást nyerjen a belső hangjelző, a központ fényjelző és 

információ kijelzői megfelelően működik-e. 

(12) Az ellenőrzés a gyártó által javasolt módon történik. 

(13) Az üzembentartó által a beépített tűzjelző berendezés megfelelő működésének, a személyi, 

környezeti és műszaki feltételek ellenőrzésével megbízott személy havonta ellenőrzi 

a) a napi ellenőrzésben foglaltak betartását, 

b) hogy az üzemeltetési naplót folyamatosan vezetik-e, 

c) hogy a felügyeletet ellátók részt vettek-e megfelelő oktatáson, 

d) hogy a nyomtatók működéséhez szükséges eszközök, anyagok (papír festék, festék-

szalag) rendelkezésre állnak-e. 

(14) Az üzembentartó által a beépített tűzjelző berendezés megfelelő működésének, a személyi, 

környezeti és műszaki feltételek ellenőrzésével megbízott személy háromhavonta ellenőrzi 

a) a havi ellenőrzésben foglaltak betartását, 

b) hogy történtek-e az épület használatában, technológiájában, kialakításában olyan 

változások, amelyek befolyásolják a tűzjelző berendezés működését, különösen az 

automatikus érzékelők érzékelési képességét, a kézi jelzésadók hozzáférhetőségét, a 

hangjelzők hallhatóságát és 

c) hogy a jelzések beazonosítására vonatkozó kimutatások, rajzok rendelkezésre állnak-e, 

a grafikus megjelenítő eszköz üzemképes-e. 
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(15) A felülvizsgálatok és karbantartások között, rendszeres és rendkívüli felülvizsgálatok vannak. 

A rendszeres felülvizsgálatok célja a tűzjelző rendszer megfelelő működőképességének normál 

körülmények között történő ellenőrzése. 

(16) Rendkívüli felülvizsgálatot kell végrehajtani 

a) tűzeset után, 

b) téves riasztás esetén, 

c) a rendszer meghibásodása esetén, 

d) a rendszer változtatása esetén, 

e) hosszú üzemszünet után vagy 

f) új karbantartóval kötött szerződés után. 

(17) A tűzjelző berendezések esetében a féléves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás során az 

üzemeltető biztosítja, hogy a felülvizsgálatra és karbantartásra vonatkozó képesítéssel rendel-

kező személy az OTSZ 257. §-ban előírt vizsgálatokat elvégezhesse. 

(18) Dokumentálás keretében az ellenőrzés, a felülvizsgálat során tapasztaltakat az üzemeltetési 

naplóba rögzíteni kell. A berendezés működésével, működőképességével kapcsolatban tett 

észrevételeket, javaslatokat az érintettek – a tűzjelző központ felügyeletét ellátó, az ellen-

őrzéssel megbízott, a felülvizsgálatot, karbantartást végző személy –, ha azok további intézke-

dést igényelnek, írásban jelzik az intézkedésre jogosult felé. 

(19) A napi ellenőrzés elektronikusan is lehet rögzíteni, ha az alkalmas a felelősség nyomon 

követésére. 

(20) Az üzemeltető kijelöl a tűzjelző berendezés megfelelő működésének, a személyi, környezeti és 

műszaki feltételek ellenőrzésére egy személyt (a továbbiakban: felelős személy), és biztosítja 

az előírt ellenőrzések megtartását, továbbá az ellenőrzések során feltárt hiányosságokat 

megszünteti. 

(21) Az üzemeltető biztosítja a rendszeres és rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás megtartását, 

továbbá a feltárt hiányosságokat megszünteti. 

(22) A felelős személy a meghatározott időszakonként szükséges ellenőrzéseket végrehajtja és a 

tapasztaltak figyelembevételével a hiányosságokat az intézkedésre jogosult vezető felé igazolt 

módon írásban jelzi. 
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(23) A felülvizsgálatot, karbantartást végző személy a szolgáltatásra vonatkozó szerződésben 

foglaltak szerint meghatározott időnként a felülvizsgálatot, karbantartást végrehajtja, a tapasz-

taltak figyelembevételével a hiányosságokat az intézkedésre jogosult vezető felé igazolt módon 

írásban jelzi, az üzemeltető megbízása esetén a javításokat, cseréket elvégzi. 

(24) A felülvizsgálat és karbantartás szolgáltatására vonatkozó szerződéstől való eltérés, az abban 

foglaltak figyelmen kívül hagyása vagy megsértése esetén a tűzjelző berendezés nem tekinthető 

felülvizsgáltnak és karbantartottnak. 

(25) A beépített tűzjelző berendezés karbantartásának, szükség szerint javításának elvégzésre a 

jogszabályban, gyártó által kiadott utasításban foglaltak irányadók. 

32.§ Tűzoltó készülék felülvizsgálatára vonatkozó szabályok 

(1) A tűzoltó készülék készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente 

ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék 

a) az előírt készenléti helyen van-e, 

b) rögzítése biztonságos-e, 

c) látható-e, 

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

e) használata nem ütközik-e akadályba, 

f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában találha-

tó-e, 

g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e, 

h) fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó 

szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e, 

i) karbantartása esedékes-e, 

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

üzemszerű. 

(2) A készenlétben tartói vizsgálatot a telephely vezetők által kijelölt személy köteles elvégezni és 

dokumentálni a 4. számú melléklet szerint. 

(3) Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak meg-

szüntetéséről. 

(4) A negyedéves időszakot a tűzvédelmi hatóság döntése esetén 1 hónapra kell lerövidíteni, ha azt 

környezeti körülmény vagy egyéb veszély indokolja. A készenlétben tartó gondoskodik a 
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készenlétben tartott tűzoltó készülékek meghatározott időközönkénti karbantartásáról, a 

részben vagy teljesen kiürült, kiürített tűzoltó készülékek újratöltéséről. 

(5) A ciklusidők számítása alapkarbantartás esetében a legutolsó karbantartástól, első alapkarban-

tartás 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. 

(6) A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó 

készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet, mely tartalmazza 

a) a létesítmény nevét és címét, 

b) a tűzoltó készülékek típusjelét, 

c) a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely vagy a tűzoltó készülék 

gyártási száma megadásával, 

d) a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát (készenlétben 

tartó általi ellenőrzés, alapkarbantartás, középkarbantartás, teljes körű karbantartás) és 

dátumát, 

e) - a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és aláírását. 

(7) A széndioxiddal oltó és a hajtóanyagpalack kivételével a tűzoltó készülékek és alkatrészek 

élettartama nem haladhatja meg a 20 évet. 

(8) A 25 kg és az annál nagyobb töltettömegű tűzoltó készülék a gyártást követő 20 év után a 

tűzvédelmi szakértői névjegyzékben tűzoltó készülék szakértői területen szereplő személy által 

kiadott szakvélemény birtokában tartható készenlétben. Az élettartam a 20. évtől számítva 

kétszer öt évvel hosszabbítható meg. 

(9) A tűzoltó készülékek selejtezéséről a tulajdonos gondoskodik. 

33.§ Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatának szabályai 

(1) A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az 

előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák (ezen alcím 

vonatkozásában a továbbiakban együtt: felülvizsgálat) elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben 

tartásáért felelős szervezet gondoskodik. 
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(2) A felülvizsgálatot – a falitűzcsapszekrényeknek a felelős személy általi szokásos ellenőrzését 

kivéve – tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga-

bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti. 

(3) A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről az oltóvízhálózat üzemben 

tartásáért felelős szervezet gondoskodik, amely a meghibásodott tűzoltóvízforrások és azok 

szerelvényeinek javítására, szükség esetén cseréjére azonnal intézkedik. 

(4) Az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet a tűzoltóvízforrásokról nyilvántartással 

rendelkezik. A nyilvántartás vezetése a felülvizsgálatot végző személy kötelessége. 

(5) A tűzoltóvízforrásokról vezetett nyilvántartás tartalmazza 

a) a tűzoltóvízforrás egyértelmű azonosítását, 

b) a felülvizsgálat időpontját, 

c) a felülvizsgálatot végző nevét, szakvizsga-bizonyítványának számát és 

d) a felülvizsgálat megnevezését és megállapításait. 

34.§ A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos 

tűzvédelmi felülvizsgálatának szabályai 

(1) Az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat a lakóépületek – kivéve a fázisonként 32 A-nél nem 

nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem utáni áramköröket –, közösségi, ipari, mező-

gazdasági és raktárlétesítmények, továbbá lakókocsik, kiállítások, vásárok és más ideiglenes, 

vagy áthelyezhető építmények, valamint a kikötők következő villamos berendezéseire terjed ki: 

a) váltakozó áram esetén 1000 V-ot, egyenáram esetén 1500 V-ot meg nem haladó 

névleges feszültségű áramkörök, 

b) a készülékek belső áramkörét kivéve, minden olyan áramkör, amely legfeljebb 1000 V 

feszültségű villamos berendezésből származó, de 1000 V-nál nagyobb feszültségen 

működik, különösen kisülőlámpa-világítás, elektrosztatikus szűrőberendezés áramköre, 

távközlés, jelzőrendszer, vezérlés rögzített energiaátviteli, erősáramú táphálózata és 

c) szabadtéren elhelyezett minden fogyasztói berendezés. 

(2) Az alcím előírásai nem vonatkoznak 

a) az új berendezések üzembe helyezése előtt vagy üzembe helyezése során szükséges 

vizsgálatra, 
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b) az áramszolgáltatói elosztóhálózatokra, a vasutak munkavezetékeire, a járművek 

villamos berendezéseire és a bányák mélyszinti, föld alatti erősáramú berendezéseire, 

továbbá az olyan hordozható berendezésekre, amelyekben az áramforrás a berendezés 

részét képezi. 

(3) Nem vonatkozik ezen alcím azokra a gyógyászati berendezésekre, amelyek villamos áramnak 

a gyógyászati kezeléshez történő felhasználására szolgálnak, továbbá a villamos vontatás 

készülékeire, beleértve a vasúti járművek villamos szerkezeteit és a jelzőkészülékeket, az autók 

villamos szerkezeteire, beleértve a villamos autókat, a hajófedélzeti, mobil és rögzített 

partközeli létesítmények villamos berendezéseire, a repülőgépek villamos berendezéseire, 

azokra a közvilágítási villamos berendezésekre, amelyek a közcélú hálózat részei. 

(4) A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály 

másként nem rendelkezik, 

a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba 

tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség 

vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként, 

b) egyéb esetben legalább 6 évenként 

a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a 

minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét 

hitelt érdemlő módon igazolja. 

(5) A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni. 

(6) A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy rendeltetésváltás 

során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője 

a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb 

felülvizsgálatot határoz meg. 

(7) A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor 

érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik. 

(8) A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanás-

veszélyes zónabesorolásának tisztázása. 

(9) A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető 

nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak. 
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35.§ Az elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem időszakos 

tűzvédelmi felülvizsgálatának előírásai 

(1) Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem megfelelő, ha a tervezést, létesítést, üzemeltetést 

és karbantartást a vonatkozó műszaki követelmény szerint végzik, és az elektrosztatikus 

feltöltődés elleni védelmet a felülvizsgálatot követően a felülvizsgáló megfelelőnek minősíti. 

(2) A felülvizsgálat elvégzése kötelező 

a) az üzembe helyezés előtt, 

b) az átalakítás, bővítés után, 

c) tűzesetet követően, 

d) a technológia változása után vagy 

e) a meglévő építmény, szabadtér elektrosztatikus védelmén legalább 3 évente, ha gyártó, 

telepítő a műszaki leírásban, dokumentációban vagy a telepítési technológiai dokumen-

tációban nem rendelkezik ennél rövidebb időtartamról. 

(3) Az elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata 

szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni. 

36.§ Villámvédelem felülvizsgálatának szabályai 

(1) A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében a 

villámvédelem felülvizsgálatát 

a) a létesítést követően az átadás előtt, 

b) előírt időszakonként, vagy 

c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki 

követelményben foglalt különleges eseményt követően 

kell elvégezni. 

(2) A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor 

érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni. 

(3) A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem 

rendelkezik, tűzvédelmi szempontból 

a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag 

gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási 

alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként, 
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b) egyéb esetben legalább 6 évenként, 

c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan 

bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a 

villámvédelem hatásosságát módosíthatja, 

d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás, valamint minden olyan jelenség észlelése után, 

amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, 

felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott 

határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell. 

(4) A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villám-

védelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát 

a) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt, 

b) a létesítést követően az átadás előtt, 

c) előírt időszakonként és 

d) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki 

követelményben foglalt különleges eseményt követően 

kell elvégezni. 

(5) A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni. 

 

IX. Fejezet 

EGYES HELYISÉGEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

37.§ Folyosó, előtér, közlekedő, szélfogó, lépcsőház, menekülési út 

(1) Az előtereket és folyosókat, menekülési utakat, ajtókat, vészkijárati ajtókat teljes széles-

ségükben állandóan szabadon kell hagyni, azokat leszűkíteni, eltorlaszolni, tárolásra vagy 

egyéb tevékenység végzésére használni nem szabad. 

(2) Az előterek ajtóit, a vészkijárati ajtókat csak akkor szabad bezárni – zárva tartani – ha az 

épületben emberek már nem tartózkodnak, illetve a vagyonbiztonság miatt zárva tartott ajtók 

mellett zárt fém dobozban betörhető üveggel kulcs van elhelyezve. A kulcs elhelyezését 

figyelemfelkeltő tábla jelzi. 
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(3) Az előtereket, közlekedőket csak rendeltetésszerűen lehet használni. A rendeltetésszerű 

használat alatt azt a használati célt értjük, amelyre az épület, térrész vagy a helyiség létesült. 

38.§ Irodák 

(1) Az irodákat csak rendeltetésszerűen lehet használni. A rendeltetésszerű használat alatt azt a 

használati célt értjük, amelyre az épület, térrész vagy a helyiség létesült. 

(2) A közlekedési utakat, kijáratokat, melyek a menekülési útvonal részét jelentik még ideiglenesen 

szabad eltorlaszolni. 

(3) A helyiségekben a telefon fölé a tűzoltóság segélykérő hívószámát fel kell tüntetni. 

(4) A hőtermelő villamos berendezések, hősugárzó, főzőlap, kávéfőző használatára vonatkozó 

tűzvédelmi előírásokat be kell tartani, ezeket nem éghető alátéten szabad használni. 

(5) A munka befejezésekor a villamos fogyasztó berendezéseket feszültség mentesíteni kell. 

(6) A villamos berendezéseket csak a használati utasításukban foglaltak szerint szabad használni, 

esetleges meghibásodásukat, rendellenes működésüket a vezetőnek azonnal jelezni kell, aki 

köteles javításukról, pótlásukról gondoskodni. 

(7) Mobil fűtőberendezést az irodákban úgy kell elhelyezni, hogy az ott lévő éghető anyagokra 

nézve gyújtóforrást ne jelentsen (legalább 1 m). 

39.§ Takarítószer-raktár 

(1) A takarítószer-raktárat csak rendeltetésszerűen lehet használni. A rendeltetésszerű használat 

alatt azt a használati célt értjük, amelyre az épület, térrész vagy a helyiség létesült. 

40.§ Takarítószer-tároló 

(1) A takarítószer tárolóban csak a napi szükséges mennyiségű tisztítószert lehet tárolni. 

41.§ Porta 

(1) A portát csak rendeltetésszerűen lehet használni. A rendeltetésszerű használat alatt azt a 

használati célt értjük, amelyre az épület, térrész vagy a helyiség létesült 

(2) A tűzoltóság hívószámát jól láthatóan a készülék környezetében ki kell függeszteni. 

(3) A recepció térben a közlekedési utakat, vészkijárati ajtókat eltorlaszolni még átmenetileg sem 

szabad. 
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42.§ Villamos elosztó helyiség 

(1) A villamos elosztó helyiséget csak rendeltetésszerűen lehet használni. A rendeltetésszerű 

használat alatt azt a használati célt értjük, amelyre az épület, térrész vagy a helyiség létesült. 

(2) A helyiségben mindennemű tárolás tilos! 

43.§ Vizesblokk 

(1) A közlekedési utakat, a kiürítésnél figyelembe vett utakat szabadon kell hagyni, még 

átmenetileg sem szabad eltorlaszolni. 

(2) A vizesblokk helyiségekben a tárolás, raktározás tilos! Tűzveszélyes anyagokat, tűz gyújtására 

alkalmas eszközöket tárolni tilos! 

(3) Elektromos-, világító-, hőtermelő berendezéseket felszerelni, üzemeltetni és karbantartani úgy 

kell, hogy a környezetükre tűzveszélyt ne jelentsen. 

44.§ Irattár 

(1) Az irattárban dohányozni, és nyílt lángot használni tilos! A tilalmat piktogrammal és táblával 

jelölni kell. 

(2) Irattárolás csak a helyiségben kialakított polcrendszeren történhet. A polcok közti megfelelő 

közlekedési utat állandóan szabadon kell hagyni, illetve tartani. 

(3) Az irattárban helyi hőfejlesztő berendezés – pl. hősugárzó stb. – nem használható. 

(4) A helyiségben kizárólag írat tárolható, más egyéb anyag tárolása tilos! 

45.§ Teakonyhák 

(1) A teakonyhákat csak rendeltetésszerűen lehet használni. A rendeltetésszerű használat alatt azt 

a használati célt értjük, amelyre az épület, térrész vagy a helyiség létesült. 

(2) A teakonyhákban és személyzeti étkezőkben tilos a dohányzás! 

(3) A közlekedési utakat, a kiürítésnél figyelembe vett utakat szabadon kell hagyni, még 

átmenetileg sem szabad eltorlaszolni. 

(4) A teakonyha és személyzeti étkező helyiségekben a tárolás, raktározás tilos! 

(5) A teakonyha és személyzeti étkező helyiségekben tűzveszélyes anyagokat, tűz gyújtására 

alkalmas eszközöket tárolni tilos! 

(6) Elektromos-, világító-, hőtermelő berendezéseket felszerelni, üzemeltetni és karbantartani úgy 

kell, hogy a környezetükre tűzveszélyt ne jelentsen. 
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46.§ Dohányzó 

(1) A dohányzóban legalább 4 db nem éghető anyagú hamutartót kell elhelyezni. A hamutartó 

tartalmát teljesen kihűlt – lehűtött – állapotban szükség szerint, de legalább naponta egyszer ki 

kell üríteni. 

(2) Tűzoltás céljára legalább 1db 6 kg-os „A”-„C” tűzosztályú tűzoltó készüléket kell készenlétben 

tartani. 

47.§ Tantermek, tanszékvezetői, és tanári szobák 

(1) A napi munka során keletkezett papírhulladékokat papírkosárba kell elhelyezni. A munkanap 

befejezésekor az összegyűlt hulladékot az erre a célra kijelölt hulladéktárolóba kell elvinni. 

(2) A helyiségekben csak a napi munkához és a rendeléshez szükséges anyagokat (iratokat, 

irodagépeket, iroda felszereléseket, vizsgálatra szolgáló műszerek) szabad tartani nagy 

mennyiségű papír felhalmozása szigorúan tilos! 

(3) Az elintézett ügyiratokat munkaidő végén lehetőleg irattartó szekrényben kell elhelyezni. 

(4) A helyiségekben dohányozni tilos! 

(5) Elektromos berendezés csak úgy üzemeltethető, hogy a környezetre nézve gyújtási veszélyt ne 

jelentsen. A munka befejezése után az elektromos berendezések áramtalanításáról gondoskodni 

kell. 

(6) A közlekedési utakat állandóan szabadon kell tartani. Az asztalokat és székeket úgy kell 

elhelyezni, hogy a kijárati ajtók akadálytalanul igénybe vehetők legyenek. 

(7) Addig, amíg a termekben emberek tartózkodnak, az ajtókat bezárni nem szabad. 

(8) Az irodahelyiségből a munka befejezése után utolsónak távozó dolgozó köteles ellenőrizni és 

megszüntetni az olyan veszélyhelyzeteket, amelyek tüzet okozhatnak. 

(9) Az irodában alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet folytatni csak előzetes írásbeli engedély 

birtokában szabad. 

48.§ Szertárak, raktárak 

(1) A helységet használatbavételi (üzemeltetési) engedélyében meghatározott rendeltetésnek 

megfelelően szabad használni. A helységben a dohányzás és nyílt láng használata tilos, a 

helyiségek ajtóin szabványos táblával kell jelölni. 

(2) A helységekben, tűzveszélyes tevékenységet folytatni csak előzetes írásbeli (alkalomszerű 

tűzveszélyes tevékenység) engedély birtokában szabad. 
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(3) A munkahelyek és az üzemeltetés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helységeinek, 

kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. 

(4) A raktárban éghető anyagú födém, tetőszerkezet és a tárolt éghető anyag között legalább 

1 méter távolságot kell biztosítani. A raktárakban az anyagok tárolására polcokat, állványokat 

kell alkalmazni. Az állványok elhelyezésénél ügyelni kell, hogy a tárolt éghető anyagok a 

fűtőtestektől és annak csővezetékeitől megfelelő távolságra legyenek. 

(5) A raktározott, tárolt anyagok sorok, oszlopok közötti és egyéb közlekedési utakat, megfelelő 

mozgást biztosító szélességben mindig szabadon kell hagyni, azokat eltorlaszolni még 

átmenetileg sem szabad. 

(6) A helyiségből utolsóként távozó dolgozó köteles meggyőződni arról, hogy a tűzveszély 

lehetősége ki van zárva (áramtalanítás). Szükség esetén gondoskodni kell a szabálytalanság 

megszüntetéséről. 

49.§ Könyvtár 

(1) A helyiségekben dohányozni, és nyílt lángot használni tilos! E tilalmat kötelező nemzeti 

szabványban meghatározott táblával vagy piktogrammal jelölni kell. 

(2) A kialakított közlekedési utakat állandóan szabadon kell hagyni, illetve tartani. 

(3) A könyvtárban csak tűzveszélyes és nem tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó 

szilárd halmazállapotú anyagok tárolhatók. A tárolás a beépített polcokon történhet. 

(4) A helyiségben nem éghető anyagú szeméttároló használható, amelyet minden nap a munka 

befejezése után ki kell üríteni. 

(5) A közmű nyitó- és zárószerkezetet, valamint a villamos főkapcsolót jól láthatóan meg kell 

jelölni. Azokat eltorlaszolni, lezárni szigorúan tilos! 

(6) A munkahelyek és az üzemeltetés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helységeinek, 

kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. 

(7) A raktárban éghető anyagú födém, tetőszerkezet és a tárolt éghető anyag között legalább 

1 méter távolságot kell biztosítani. A könyvtárban a könyvek tárolására polcokat, állványokat 

kell alkalmazni. Az állványok elhelyezésénél ügyelni kell, hogy a könyvek a fűtőtestektől és 

annak csővezetékeitől megfelelő távolságra legyenek. 
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X. fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

50.§ Záró rendelkezések 

(1) A Tűzvédelmi Szabályzat 2 mellékletet tartalmaz. 1. számú mellékelt az alkalomszerű 

tűzveszélyes munka végzési engedély, a 2. számú melléklet: az épületek Tűzriadó Tervei. 

(2) A Kodolányi János Egyetem Egységes Tűzvédelmi Szabályzatát a munkavállalókkal és az 

épületben tevékenységet folytatókkal – hallgatókkal – a szükséges mértékben ismertetni kell. 

(3) A Kodolányi János Egyetem Egységes Tűzvédelmi Szabályzata az egyetem honlapján 

található, minden érdeklődő számára elérhető és tanulmányozható. 

(4) A Szabályzat tartalmát naprakész állapotban kell tartani.  

(5) E Szabályzatban nem vagy részletesen nem szabályozott esetekben, az érvényben lévő 

jogszabályok, szabványok előírásai az irányadók. 

(6) A Szabályzat előírásainak nem vagy nem megfelelő végrehajtása munkajogi következ-

ményekkel járhat. 

(7) A Kodolányi János Egyetem szabályzatait a Kodolányi János Egyetem Szenátusa határozattal 

érvényesíti. 

 

Székesfehérvár, 2021. január 20. 

 

 

 

Készítette: Jóváhagyta, alkalmazását elrendelte: 

 

 

 

 

  

…………………………………… …………………………………… 

Szabó János Dr. h. c. Szabó Péter PhD 
06-20-430-9180 

albapyro@gmail.com 

Ybl Miklós Műszaki Egyetem 

Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet 

Tűzvédelmi Szak 

1146 Budapest, Thököly út 74. 

N-151/1999. 

tűzvédelmi mérnök 

1999. 6. 28. 

rektor 
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1. számú melléklet 

ELŐZETESEN ÍRÁSBAN MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEK 

ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES MUNKA VÉGZÉSÉRE 

A 20…… év …………… hó ….- án megtartott helyszíni szemle alapján engedélyt adok ki a(z) 

………………………… vállalkozás ………………….…………………………….. nevű 

alkalmazottjának, hogy a …………………………… helyiségben, 20…... év ………. hó …….. 

napján az alább felsorolt tűzvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett  …………….. 

…………………………….. tevékenységet végezzen.  
 

1. Csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet alkalomszerű tűz-

veszélyes munkát. 
 

2. Az alkalomszerű tűzveszélyes munka végzésére vonatkozó szabályok előírásait be kell tartani. 

 

3. A megmunkálandó tárgyakat a szennyeződésektől (zsírtól, olajtól, stb.) mentesíteni kell, le kell 

takarítani, hogy abból tűz ne keletkezzen. 

 

4. A munkavégzés helyétől 5 m-es körzeten belül gyúlékony, éghető anyag, folyadék nem tartható 

vagy szállítható. 
 

5. A munkavégzés környezetében a padozatot át kell vizsgálni, amennyiben azon áttörések, 

repedések vannak az alsó szint felé, úgy azokat nem éghető anyaggal, hézagmentesen le kell 

fedni, hogy szikra, olvadék ne tudjon az alsó szintre hullani. 
 

6. Esetlegesen keletkező tűz oltására készenlétbe kell helyezni 1 db porral oltó készüléket és egy 

vödör vizet. 
 

7. A tevékenységet végzőnek a munkához alkalmas állapotban és megfelelő védőfelszereléssel 

kell rendelkeznie, azt rendeltetésszerűen viselnie kell. 
 

8. Amennyiben az engedélyben az előírt feltételek nincsenek biztosítva, úgy a tűzveszéllyel járó 

munkát nem szabad elvégezni. 
 

9. A munkavégzés befejezése után a munkát végző személy köteles a munkavégzés helyét és 

környezetét átvizsgálni. 
 

10. A munkavégzés befejezését be kell jelenteni az engedélyt adónak. 
 

11. A tűzveszélyes tevékenység végzése esetén minden esetben körültekintően és a fent leírt 

előzetes ellenőrzés, megelőző intézkedés, bejelentési kötelezettség szerint kell eljárni. 
 

Egyidejűleg gondoskodtam arról, hogy a munkával kapcsolatos óvintézkedések megtörtén-

jenek és biztosítottam a munka tartamára szükséges felügyeletet. 
 

Székesfehérvár, 20…. év……… hó …….. nap 
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A létesítmény vezetője vagy megbízottja által megtett kiegészítő előírások felsorolása: 
 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul vettem, azok betartásáért büntetőjogi 

felelősséget vállalok. 
 

 

……………………………… 

munkát végző 

aláírása 

 

 

 
……………………………… 

munkavégzésre közvetlenül utasítást adó vagy 

munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító 

aláírása 

 

MUNKA BEFEJEZÉSE: 

 

Az alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzés helyszínét és annak környezetét a tevékenység 

befejezése után a munkát végző személyek tűzvédelmi szempontból átvizsgálták, és minden 

olyan körülményt megszüntettek, ami tüzet okozhat. 

 

A munkavégzés helyszínét átadom, 20…………………………….. : 

 

 

……..………………………… 

munkavégzésre közvetlenül utasítást adó vagy 

munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy vagy 

munkát végző 

aláírása 

 

 

A munkavégzés helyszínét átveszem, 20…………………………..: 

 

……..………………………… 

létesítmény vezetője vagy 

megbízottja 

aláírása 
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2. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

KODOLÁNYI JÁNOS EGYETEM SZÉKESFEHÉRVÁR VÁROSMAJOR 

ÉPÜLET TŰZRIADÓTERVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. január 20. 
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A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tör-

vény 19. § (1) bekezdésében, valamint a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4. § (1) bekezdés b) és 

c) pontjában foglaltak alapján a Kodolányi János Egyetem Székesfehérvár Városmajor Épület 

Tűzriadó Terve az alábbiakat tartalmazza: 

 

I. RÉSZ 

 

TŰZJELZÉS MÓDJA, RIASZTÁSI REND, 

A LÉTESÍTMÉNY ELHAGYÁSÁNAK MÓDJA 

 

 

1. TŰZJELZÉS 
 

 

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a 

hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének 

vagy a tűzoltóságnak (a továbbiakban: jelzésfogadó), 

 

A hívószám 112 (105) 

 

Ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési 

önkormányzat polgármesteri hivatalának köteles jelezni a tüzet. 

 

A rendőrség hívószáma 112 (107) 

A mentőszolgálat hívószáma 112 (104) 

A polgármesteri hivatal hívószáma 06-22/537-166 
 

 

Az intézmény területén tartózkodók a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközüket 

kötelesek rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járműveikkel segítséget nyújtani. 
 

 

A tűzjelzés történhet:   - a portáról és a portára érkező belső telefonvonalak, valamint 

- nyilvános telefonok és mobil telefonok igénybevételével. 
 

 

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell: 

a) a tűzeset – káreset – pontos helyét (címét), 

b) mi ég, milyen káreset történt, mit veszélyeztet, 

c) emberélet veszélyeztetve van-e, 

d) a jelző nevét, a jelzésre használt távbeszélő számát (porta: 06-22-543-483) 
 

 

A tűzjelzés történhet továbbá a beépített tűzjelző berendezés kézi jelzésadójának 

használatával. 

 

 

2. A LÉTESÍTMÉNYBEN TARTÓZKODÓK RIASZTÁSA 

 

Tűz, vagy annak közvetlen veszélye esetén az azt észlelő személy – portás, alkalmazott, 

diák stb. – tűzilármával, „Tűz van! Tűz van! Mindenki hagyja el az épületet!” felkiáltással, 
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a telefonok igénybevételével, valamint a beépített tűzjelző berendezés kézi jelzésadóinak 

használatával hajtja végre az épületben tartózkodók riasztását. 

 

3. A LÉTESÍTMÉNY ELHAGYÁSÁNAK MÓDJA 

 

A tűzilárma és a beépített tűzjelző berendezés hangjelzésére – a riasztás megtörténte – után 

a létesítményben tartózkodók az Egyetem munkavállalóinak közreműködésével hagyják el 

a létesítményt. 
 

 

Az emeleti szintekről a beépített lépcsőn történik a földszintre jutás, innen pedig a főbejárati 

és a vészkijárati ajtókon át a szabadba. A földszinti helyiségekből a főbejárati ajtón keresztül 

történik az épület elhagyása közvetlenül a szabadba. 

 

 

II. RÉSZ 

 

A MUNKAVÁLLALÓK TENNIVALÓI TŰZ ESETÉN 

 

1. A PORTÁS FELADATAI: 

 

− végrehajtja a tűzjelzést az I./1. pontban meghatározottak szerint, 

− feszültségmentesíti a kárhely és a veszélyeztetett környezet villamos berendezéseit (az 

épület tűzvédelmi főkapcsolója az épület tervezett főbejárati porta helyiségben a tűzjelző 

központ mellett található, jelenleg bérlemény – ICON Club), 

− az elsőnek érkező hivatásos tűzoltó egység parancsnokának átadja a tűzriadótervet, a 

szükséges felvilágosítást megadja, végrehajtja a tűzoltás vezetőjének utasításait, 

− távolléte esetén értesíti: 

 

a létesítmény menedzsment központ irányításáért felelős vezetőt 

a (30) 298-6037 telefonszámon 

 

a tűzvédelmi tanácsadót 

a (20) 430 9180 telefonszámon 

 

 

2. EGYÉB BEOSZTÁSÚ MUNKAVÁLLALÓK, DIÁKOK FELADATAI 
 

− rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel (tűz jellegének megfelelően: porral oltó, CO2-vel 

oltó készülékekkel, fali tűzcsapról szerelt sugárral) megkezdik a tűz oltását; 

− végrehajtják, segítik az életmentést; 

− a pánikhangulat megelőzése, a gyors, biztonságos menekülés végrehajtása; 

− a kár helyszínéről és környezetéből a veszélyeztetett anyagok eltávolítása, biztonságba 

helyezése, őrzése. 
 

A fenti munkák szervezése és irányítása a tűzoltóság kiérkezéséig a helyszínen levő tanárok, 

vezetők feladata. 
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III. RÉSZ 

FŐBB VESZÉLYFORRÁSOK és VÉDEKEZÉSI SZABÁLYOK 

 

1. DOHÁNYZÁS: 

 

Dohányozni, az intézmény területén a dohányzásra kijelölt helyek kivételével TILOS! 

 

2. TANTERMEK: 

 

A pánikhangulat megelőzése, káros következményeinek elkerülése érdekében az 

alkalmazottakat és előadókat ki kell oktatni a helyiség elhagyásának lehetőségeire (bejárati 

ajtó, vészkijáratok). A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket, 

míg a helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad. 

 

3. ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK: 

 

Csak olyan elektromos berendezés használható - az Egyetem engedélyével -, amely 

rendelkezik elektromos megfelelőségi tanúsítvánnyal, az időszakos érintésvédelmi és 

tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatot elvégezték rajta, továbbá ezt igazoló 

dokumentum rendelkezésre áll. 

 

4. TEAKONYHÁK: 

 

A teakonyhában keletkezhető tüzek elsősorban az edényben lévő étolaj, zsiradék 

meggyulladásából adódhat. Ha az olaj begyullad, vízzel TILOS oltani! Az égő olajba 

beleöntött víz azonnal gőzzé alakul, a gőz kilöki az égő olajat az edényből, ami apró elemi 

részecskékre bomlik és belobban. Veszélyei a súlyos égési sérülések. A meggyulladt olaj 

oltása letakarással a legbiztonságosabb. Ezt fedővel vagy nedves ruhával tehetjük meg. A 

letakarás után, a fedőt vagy rongyot rajta kell hagyni az edényen, hogy az visszahűljön. 

 

 

A tűzriadóterv egy példányát a portán el kell helyezni. 
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IV. RÉSZ 
SZINTENKÉNTI ALAPRAJZOK 
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3. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

KODOLÁNYI JÁNOS EGYETEM SZÉKESFEHÉRVÁR  

IGAZGATÓSÁGI ÉPÜLET TŰZRIADÓTERVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. január 20. 
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A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 

törvény 19. § (1) bekezdésében, valamint a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4. § (1) bekezdés b) 

és c) pontjában foglaltak alapján a Kodolányi János Egyetem Székesfehérvár Igazgatósági 

Épület Tűzriadó Terve az alábbiakat tartalmazza: 

 

I. RÉSZ 

 

TŰZJELZÉS MÓDJA, RIASZTÁSI REND, 

A LÉTESÍTMÉNY ELHAGYÁSÁNAK MÓDJA 

 

 

1. TŰZJELZÉS 
 

 

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a 

hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének 

vagy a tűzoltóságnak (a továbbiakban: jelzésfogadó), 

 

A hívószám 112 (105) 

 

Ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési 

önkormányzat polgármesteri hivatalának köteles jelezni a tüzet. 

 

A rendőrség hívószáma 112 (107) 

A mentőszolgálat hívószáma 112 (104) 

A polgármesteri hivatal hívószáma 06-22/537-166 
 

 

 

Az intézmény területén tartózkodók a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközüket 

kötelesek rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járműveikkel segítséget nyújtani. 
 
 

A tűzjelzés történhet: - a portáról és a portára érkező belső telefonvonalak, valamint 

- nyilvános telefonok és mobil telefonok igénybevételével. 
 

 

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell: 

a) a tűzeset – káreset – pontos helyét (címét), 

b) mi ég, milyen káreset történt, mit veszélyeztet, 

c) emberélet veszélyeztetve van-e, 

d) a jelző nevét, a jelzésre használt távbeszélő számát (porta: 06-22-543-400) 
 

 

A tűzjelzés történhet továbbá a beépített tűzjelző berendezés kézi jelzésadójának 

használatával. 

 

 

2. A LÉTESÍTMÉNYBEN TARTÓZKODÓK RIASZTÁSA 

 

Tűz, vagy annak közvetlen veszélye esetén az azt észlelő személy – portás, alkalmazott, 

diák stb. – tűzilármával, „Tűz van! Tűz van! Mindenki hagyja el az épületet!” felkiáltással, 
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a telefonok igénybevételével, valamint a beépített tűzjelző berendezés kézi jelzésadóinak 

használatával hajtja végre az épületben tartózkodók riasztását. 

 

3. A LÉTESÍTMÉNY ELHAGYÁSÁNAK MÓDJA 

 

A tűzilárma és a beépített tűzjelző berendezés hangjelzésére – a riasztás megtörténte – után 

a létesítményben tartózkodók az Egyetem munkavállalóinak közreműködésével hagyják el 

a létesítményt. 
 

 

Az emeleti szintekről a beépített lépcsőn történik a földszintre jutás, innen pedig a főbejárati 

és a vészkijárati ajtókon át a szabadba. A földszinti helyiségekből a főbejárati ajtón keresztül 

történik az épület elhagyása közvetlenül a szabadba. 

 

 

II. RÉSZ 

 

A MUNKAVÁLLALÓK TENNIVALÓI TŰZ ESETÉN 

 

1. A PORTÁS FELADATAI: 

 

− végrehajtja a tűzjelzést az I./1. pontban meghatározottak szerint, 

− feszültség mentesíti a kárhely és a veszélyeztetett környezet villamos berendezéseit, 

− az elsőnek érkező hivatásos tűzoltó egység parancsnokának átadja a Tűzriadó Tervet, a 

szükséges felvilágosítást megadja, végrehajtja a tűzoltás vezetőjének utasításait, 

− távolléte esetén értesíti: 

 

a létesítmény menedzsment központ irányításáért felelős vezetőt 

a (30) 298-6037 telefonszámon 

 

a tűzvédelmi tanácsadót 

a (20) 430 9180 telefonszámon 

 

 

2. EGYÉB BEOSZTÁSÚ MUNKAVÁLLALÓK, DIÁKOK FELEDATAI 

 

− rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel (tűz jellegének megfelelően: porral oltó, CO2-vel 

oltó készülékekkel, fali tűzcsapról szerelt sugárral) megkezdik a tűz oltását; 

− végrehajtják, segítik az életmentést; 

− a pánikhangulat megelőzése, a gyors, biztonságos menekülés végrehajtása; 

− a kár helyszínéről és környezetéből a veszélyeztetett anyagok eltávolítása, biztonságba 

helyezése, őrzése. 

 

A fenti munkák szervezése és irányítása a tűzoltóság kiérkezéséig a helyszínen levő tanárok, 

vezetők feladata. 
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III. RÉSZ 

 

FŐBB VESZÉLYFORRÁSOK ÉS VÉDEKEZÉSI SZABÁLYOK 

 

1. DOHÁNYZÁS: 

 

Dohányozni, az intézmény területén a dohányzásra kijelölt helyek kivételével TILOS! 

 

2. TANTERMEK: 

 

A pánikhangulat megelőzése, káros következményeinek elkerülése érdekében az 

alkalmazottakat és előadókat ki kell oktatni a helyiség elhagyásának lehetőségeire (bejárati 

ajtó, vészkijáratok). A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket, 

míg a helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad. 

 

3. ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK: 

 

Csak olyan elektromos berendezés használható - az Egyetem engedélyével -, amely 

rendelkezik elektromos megfelelőségi tanúsítvánnyal, az időszakos érintésvédelmi és 

tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatot elvégezték rajta, továbbá ezt igazoló 

dokumentum rendelkezésre áll. 

 

4. TEAKONYHÁK: 

 

A teakonyhában keletkezhető tüzek elsősorban az edényben lévő étolaj, zsiradék 

meggyulladásából adódhat. Ha az olaj begyullad, vízzel TILOS oltani! Az égő olajba 

beleöntött víz azonnal gőzzé alakul, a gőz kilöki az égő olajat az edényből, ami apró elemi 

részecskékre bomlik és belobban. Veszélyei a súlyos égési sérülések. A meggyulladt olaj 

oltása letakarással a legbiztonságosabb. Ezt fedővel vagy nedves ruhával tehetjük meg. A 

letakarás után, a fedőt vagy rongyot rajta kell hagyni az edényen, hogy az visszahűljön. 

 

 

A tűzriadóterv egy példányát a portán el kell helyezni. 
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IV. RÉSZ 
 

SZINTENKÉNTI ALAPRAJZOK 
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4. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

KODOLÁNYI JÁNOS EGYETEM OROSHÁZI OKTATÁSI KÖZPONT 

TŰZRIADÓTERVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. január 20. 
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A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tör-

vény 19. § (1) bekezdésében, valamint a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4. § (1) bekezdés b) és 

c) pontjában foglaltak alapján a Kodolányi János Egyetem Orosházi Oktatásszervezési Központ 

Tűzriadó Terve az alábbiakat tartalmazza: 

 

I. RÉSZ 

 

TŰZJELZÉS MÓDJA, RIASZTÁSI REND, 

A LÉTESÍTMÉNY ELHAGYÁSÁNAK MÓDJA 

 

1. TŰZJELZÉS 

 

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a 

hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének 

vagy a tűzoltóságnak (a továbbiakban: jelzésfogadó), 

 

A hívószám 112 (105) 

 

Ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési 

önkormányzat polgármesteri hivatalának köteles jelezni a tüzet. 

 

A rendőrség hívószáma 112 (107) 

A mentőszolgálat hívószáma 112 (104) 

A polgármesteri hivatal hívószáma 06-68/412-246 

 

Az intézmény területén tartózkodók a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközüket 

kötelesek rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járműveikkel segítséget nyújtani. 

 

A tűzjelzés történhet: - a portáról és a portára érkező belső telefonvonalak, valamint 

- nyilvános telefonok és mobil telefonok igénybevételével. 

 

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell: 

e) a tűzeset – káreset – pontos helyét (címét), 

f) mi ég, milyen káreset történt, mit veszélyeztet, 

g) emberélet veszélyeztetve van-e, 

h) a jelző nevét, a jelzésre használt távbeszélő számát 

 

A tűzjelzés történhet továbbá a beépített tűzjelző berendezés kézi jelzésadójának 

használatával. 

 

2. A LÉTESÍTMÉNYBEN TARTÓZKODÓK RIASZTÁSA 

 

Tűz, vagy annak közvetlen veszélye esetén az azt észlelő személy – portás, alkalmazott, 

diák stb. – tűzilármával, „Tűz van! Tűz van! Mindenki hagyja el az épületet!” felkiáltással, 

a telefonok igénybevételével, valamint a beépített tűzjelző berendezés kézi jelzésadóinak 

használatával hajtja végre az épületben tartózkodók riasztását. 
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3. A LÉTESÍTMÉNY ELHAGYÁSÁNAK MÓDJA 

 

A tűzilárma és a beépített tűzjelző berendezés hangjelzésére – a riasztás megtörténte – után 

a létesítményben tartózkodók az Egyetem munkavállalóinak közreműködésével hagyják el 

a létesítményt. 

 

Az emeleti szintekről a beépített lépcsőn történik a földszintre jutás, innen pedig a főbejárati 

és a vészkijárati ajtón át a szabadba. A földszinti helyiségekből a főbejárati ajtón keresztül 

történik az épület elhagyása közvetlenül a szabadba. 

 

II. RÉSZ 

 

A MUNKAVÁLLALÓK TENNIVALÓI TŰZ ESETÉN 

 

1. A PORTÁS FELADATAI: 

 

- végrehajtja a tűzjelzést az I./1. pontban meghatározottak szerint, 

- feszültségmentesíti a kárhely és a veszélyeztetett környezet villamos berendezéseit, 

- az elsőnek érkező hivatásos tűzoltó egység parancsnokának átadja a Tűzriadó Tervet, a 

szükséges felvilágosítást megadja, végrehajtja a tűzoltás vezetőjének utasításait, 

- távolléte esetén értesíti: 

 

 

a tűzvédelmi megbízottat - 06-30-338-6237 telefonszámon 

 

a tűzvédelmi tanácsadót - 06-20-430-9180 telefonszámon 

 

a létesítmény irányításáért felelős vezetőt  

06-30-445-6943 telefonszámon 

 

 

2. EGYÉB BEOSZTÁSÚ MUNKAVÁLLALÓK, DIÁKOK FELEDATAI 

 

- rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel (tűz jellegének megfelelően: porral oltó, CO2-vel 

oltó készülékekkel, fali tűzcsapról szerelt sugárral) megkezdik a tűz oltását; 

- végrehajtják, segítik az életmentést; 

- a pánikhangulat megelőzése, a gyors, biztonságos menekülés végrehajtása; 

- a kár helyszínéről és környezetéből a veszélyeztetett anyagok eltávolítása, biztonságba 

helyezése, őrzése. 

 

A fenti munkák szervezése és irányítása a tűzoltóság kiérkezéséig a helyszínen levő tanárok, 

vezetők feladata. 
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III. RÉSZ 

 

FŐBB VESZÉLYFORRÁSOK ÉS VÉDEKEZÉSI SZABÁLYOK 

 

1. DOHÁNYZÁS: 

 

Dohányozni, az intézmény területén a dohányzásra kijelölt helyek kivételével TILOS! 

 

 

2. ELŐADÓTERMEK: 

 

Az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségekben tűz- vagy robbanás esetén súlyos 

következményekkel járó pánikhangulat, illetve helyzet adódhat. A pánikhangulat meg-

előzése, káros következményeinek elkerülése érdekében az alkalmazottakat és előadókat ki 

kell oktatni a helyiség elhagyásának lehetőségeire (bejárati ajtó, vészkijáratok). A kiürítésre 

és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket, míg a helyiségben tartózkodnak, 

lezárni nem szabad. 

 

3. ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK: 

 

Csak olyan elektromos berendezés használható - az Egyetem engedélyével -, amely 

rendelkezik elektromos megfelelőségi tanúsítvánnyal, az időszakos érintésvédelmi és tűz-

védelmi szabványossági felülvizsgálatot elvégezték rajta, továbbá ezt igazoló dokumentum 

rendelkezésre áll. 

 

3. SZOBÁK, KOLLÉGIUMI HELYISÉGEK: 

 

A szobákban az alábbi veszélyforrásokkal lehet tűzkeletkezési okként számolni: dohányzás, 

elektromos berendezések, tűzveszélyes folyadékok, tűzveszélyes tevékenység. 

A tüzek megelőzése érdekében a szobákban tilos dohányozni, vasalót, vízforralót, 

kávéfőzőt, rezsót, hősugárzót használni, tűzveszélyes folyadékot tárolni, használni továbbá 

tüzet vagy robbanást okozó tevékenységet folytatni. A szobák elhagyása után áramtalanítani 

kell. 

A teakonyhákban, vasaló-szárító helyiségekben működtetett villanytűzhelyet/rezsót, mosó-

gépet, vasalót a használat után ki kell kapcsolni. 

 

4. TEAKONYHÁK: 

 

A teakonyhában keletkezhető tüzek elsősorban az edényben lévő étolaj, zsiradék 

meggyulladásából adódhat. Ha az olaj begyullad, vízzel TILOS oltani! Az égő olajba 

beleöntött víz azonnal gőzzé alakul, a gőz kilöki az égő olajat az edényből, ami apró elemi 

részecskékre bomlik és belobban. Veszélyei a súlyos égési sérülések. A meggyulladt olaj 

oltása letakarással a legbiztonságosabb. Ezt fedővel vagy nedves ruhával tehetjük meg. A 

letakarás után, a fedőt vagy rongyot rajta kell hagyni az edényen, hogy az visszahűljön. 
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5. GÁZKAZÁN: 

 

A helyiségbe jutott gáz, szakszerűtlen javítás, karbantartás, kezelés és felügyelet esetén 

okozhat veszélyhelyzetet. A kezelési és karbantartási utasítás betartása kötelező. 

Gázszivárgás esetén elsődleges a kazánok gázellátásának megszüntetése, szellőztetés. A 

gázszolgáltatót és az illetékes Orosházi Hivatásos Tűzoltó-parancsokságot értesíteni kell. 

A veszélyhelyzetek elkerülése érdekében a gázkazán rendszeres és szakszerű ellenőrzése, 

karbantartása, javítása, továbbá szakszerű használata és felügyelete szükséges. 

 

 

A tűzriadóterv egy példányát a portán el kell helyezni. 
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IV. RÉSZ 
SZINTENKÉNTI ALAPRAJZOK 

 



    

 

 

 

 



    

 

 

5. számú melléklet 

HALLGATÓI TŰZVÉDELMI OKTATÁSI TEMATIKA 

Alapfogalmak: 

• tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy 

az anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz; 

• tűz elleni védekezés (a továbbiakban: tűzvédelem): a tűzesetek megelőzése, a tűzoltási 

feladatok ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása. 

 

Általános rendelkezések (tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolás) 

➢ A tűzvédelmi követelményeket az anyagok tűzveszélyességi osztálya, a kockázati 

egység kockázati osztálya, az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény 

mértékadó kockázati osztálya alapján kell megállapítani. 

 

➢ Anyagok tűzveszélyességi osztályai: 

• „Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes” 

• „Mérsékelten tűzveszélyes” 

• „Nem tűzveszélyes” 

 

➢ A kockázat mértéke szerint az épület, önálló épületrész és a kockázati egység 

• nagyon alacsony kockázati, NAK osztályba, 

• alacsony kockázati, AK osztályba, 

• közepes kockázati, KK osztályba vagy 

• magas kockázati, MK osztályba tartozik. 

 

Az épületek, eszközök, anyagok használatára vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok 

Az építményt, építményrészt, a szabadteret csak a rendeltetésére vonatkozó tűzvédelmi követel-

ményeknek megfelelően szabad használni. 

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

tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek 

megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben sza-

bad folytatni. 

A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez 

szükséges anyag és eszköz tartható. 

Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető, kivéve, ha a tárolt anyag mennyisége, 

minősége, elhelyezése nem növeli a tűz átterjedésének veszélyét. Ezen területet a hulladé-

koktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani. 

A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevé-

kenység során keletkezett fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes 

osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a 

tevékenység befejezése után el kell távolítani. 

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, fokozottan tűz- vagy 

robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállí-

tó csőrendszernél és tárolóedénynél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az 

I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell 

akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell 

szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. 
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A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot alkalomszerűen csak 

szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg 

gyújtóforrás nincs. 

A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek 

ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg 

kell szüntetni. 

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

nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, 

valamint a hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzoltó vízforrások, 

fali tűzcsapok, tűzoltó készülékek, tűzoltó-technikai termékek, felszerelések, berendezések 

hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat 

eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. 

 

Dohányzás, nyílt láng használatának szabályai 
 

Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol 

az tüzet vagy robbanást okozhat. 

Dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol foko-

zottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, tárolnak, dolgoznak 

fel, használnak. A dohányzás és a nyílt láng használatának tilalmát biztonsági jellel kell jelölni. 

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, 

tárolására szolgáló helyiségbe vagy szabadtérbe gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az 

alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján 

szabad. 

 

Villamos berendezések  
 

Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a kör-

nyezetére 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. 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. 

 

Tűzoltási út, terület közlekedési, menekülési és egyéb utak 
 

A menekülési útvonalak átbocsátóképessége nem szűkíthető le a menekülést biztosító szélesség 

alá. 

A személyek tartózkodására, közlekedésére szolgáló és üzemelés alatt álló helyiségek kiürítésre 

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

biztosítják. 

Az épületek menekülési útvonalain fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten 

tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el, nem tárolhatóak. 
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Tüzelő-, fűtőberendezések 

Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendel-

tetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást. 

 

Tűzjelzés, tűzoltás 
 

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni. 

 

Egységes Segélyhívó Rendszer: 112 
 

Az állampolgárok a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközüket kötelesek rendel-

kezésre bocsátani, szükség esetén járműveikkel segítséget nyújtani. 

Esetleges tűz esetén valamennyi jelen lévő köteles a tűzoltásban részt venni, és a következő 

teendőket ellátni: 

- a helyszínre érkező tűzoltóság munkáját segíteni, 

- tűzesetet jelezni, a tűzriadó tervben a riasztásra előírt feladatot végrehajtani, 

- a tűzoltás vezetőjének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani. 

 

Tűzjelzéskor alábbi információkat kell közölni a tűzoltósággal: 

- tűzeset pontos helye (település, házszám) 

- mi ég, mit veszélyeztet 

- emberélet van-e veszélyben 

- a jelző neve, jelzésre használt készülék száma. 

 

 

Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyisége-

ket az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza. 

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás vagy 

nem kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben, tűzszaka-

szokban és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb 

rendeltetésű helyiségeket. 

A tűzoltó készüléket 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. 
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Tűzoltó készülék használata: 
 

- Húzza ki a biztosítószeget! 

- A tömlőt irányítsa a tűzre! 

- Nyomja le a működtetőkart! 

 

    
 

 
 

  



A KJE EGYSÉGES TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 

 

 

 

 

 

70 

Fali tűzcsap használata: 

 

− Áramtalanítson! Feszültség alatt álló elektromos berendezés fali tűzcsappal való oltása 

TILOS! 

− Nyissa ki az ajtót, emelje ki a sugárcsövet és a tömlőt, majd a teljes tömlőhosszúságot 

a földre fektesse ki! 

− A tömlő csavarodásait ki kell egyenesíteni. 

− A sugárcső zárt állapotban legyen. 

− A falitűzcsap, majd a sugárcső nyitásával kezdje meg az oltást! 

− Kerülje a másodlagos vízkárt, csak a tüzet oltsa, ne locsoljon feleslegesen! 
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6. számú melléklet 

NYILVÁNTARTÁSI NAPLÓ TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEKHEZ 

 

A készenlétben tartó neve:  ............................................................................. ............................................................................................................ 

Az ellenőrző vizsgálatokat végző neve(i): 

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

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

A karbantartó személy(ek) neve(i): 

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

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

Sor-szám 

A tűzoltó készülék A vizsgálat dátuma 
Javítás 

szükséges 
Megjegyzés 

Készenléti 

helye 
Típusa Gyári száma 

I. 

negyedév 

II. 

negyedév 

III. 

negyedév 

IV. 

negyedév 

  

          

          

          

          

          

Vizsgálatot végző aláírása:      

 
 

 



    

 

 

7. számú melléklet 

KIÜRÍTÉSI-SZÁMÍTÁS – MAXIMÁLIS BEFOGADÓKÉPESSÉG 

MEGHATÁROZÁSA AZ 50 FŐNÉL NAGYOBB BEFOGADÓKÉPESSÉGŰ 

HELYISÉGEKRE 

Megjegyzés: Mivel funkcióváltás, átalakítás nem történt, ezért a korábban kiadott Tűzvédelmi szabályzatban 

meghatározott befogadóképességek kerültek figyelembevételre. 

 

1. Orosháza, Gyopárosi u. 3. F. egyetemépület, I. emelet, nagyelőadó 

kiürítés-számítása az OTSZ alapján: 

 

Helyiség befogadóképessége a rendelkezésre álló információk alapján (alaprajz, építési 

engedélyezési tervdokumentáció, műszaki leírás): 128 fő (rögzített ülőhelyek) 

Helyiséghasználat módja: nagyelőadó 

Helyiséghasználat felelőse: intézményvezető - bérlő 

 

I. szakasz: 

 

a) Kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján: 

 

t1a   =     ∑ 
 S

1
  

  ≤   t
1meg 

v 

 

t1a   = 
  19,15 m           

= 1,19 perc 
16 m/perc 

 

t1a = 1,19 perc < t1meg = 1,5 perc, megfelelő 

 

b) Kiürítés időtartama az ajtó átbocsátó képessége alapján: 

 

t1b   = 
  N

1
  .   ≤   t

1meg 
k*x1 

 

t1b = 
       150       .         

=  1,09 perc 
41,7 * 3,3 m 

 

t1b = 1,09 perc < t1meg = 1,5 perc, megfelelő 



A KJE EGYSÉGES TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 

 

 

 

 

 

73 

II. szakasz: 

 

a) Kiürítés a szabadba az útvonalak hossza alapján: 

 

t2a   =  t1ma   +  ∑ 
 S

2    ≤   t
2meg 

v 

 

t2a   =  1,19  + 
   16,4 m    . 

+
 

10,11 m      
+ 

10,6 m     
=  3,8885 perc 

 16 m/perc 16 m/perc  16 m/perc 

 

t2a = 3,8885 perc < t2meg = 6 perc, megfelelő 

 

b) Kiürítés a szabadba a lépcsők legszűkebb keresztmetszete alapján: 

 

t2b   =  ty1  + 
  N

2
  . 

+ ∑ 

 S
3    ≤  t

2meg 
k*x2 v 

 

t2b   =  1,025  + 
150         

+ 
 10,6 m     

=  3,67 perc 
41,7 * 1,8 m  16 m/perc 

 

t2b = 3,67 perc < t2meg = 6 perc, megfelelő 

 

c) Kiürítés a szabadba a szabadba vezető ajtók átbocsátó képessége alapján: 

 

t2c  =  ty2  + 
N

3
   

<    t2meg 
k*x3 

 

t2c =  1,1 + 
 150      

= 2,89 perc 
41,7 * 2 m 

 

t2c = 2,89 perc < t2meg = 6 perc, megfelelő 

 

 

Az Orosháza, Gyopárosi u. 3. F. egyetemépület, I. emelet, nagyelőadó maximális befogadó-

képességét, az OTSZ alapján, kiürítés számítással igazolva 150 főben határozom meg. 



A KJE EGYSÉGES TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 

 

 

 

 

 

74 

2. Orosháza, Gyopárosi u. 3. F. egyetemépület, II. emelet, kiselőadó 

kiürítés számítása az OTSZ alapján: 

 

 

Helyiség befogadóképessége a rendelkezésre álló információk alapján (alaprajz, építési 

engedélyezési tervdokumentáció, műszaki leírás): 63 fő (rögzített ülőhelyek) 

Helyiséghasználat módja: kiselőadó 

Helyiséghasználat felelőse: intézményvezető-bérlő 

 

 

I. szakasz: 

 

a) Kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján: 

 

 

t1a   =     ∑ 
 S

1
  

  ≤   t
1meg 

v 

 

 

 

t1a   = 
 19,15 m           

= 0,65 perc 
30 m/perc 

 

 

t1a = 0,65 perc < t1meg = 1,5 perc, megfelelő 

 

 

b) Kiürítés időtartama az ajtó átbocsátó képessége alapján: 

 

 

t1b   = 
N

1
   

  ≤   t
1meg 

k*x1 

 

t1b = 
80 

=  1,27 perc 
41,7 * 1,5 m 

 

t1b = 1,27 perc < t1meg = 1,5 perc, megfelelő 
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II. szakasz: 

 

a) Kiürítés a szabadba az útvonalak hossza alapján: 

 

t2a   =  t1ma   +  ∑ 
 S

2    ≤   t
2meg 

v 

 

t2a   =  0,65 + 
 16,4 m     

+
 

2*10,11 m 
+ 

 5 m 
+ 

10,6 m  
= 4,6445 perc 

 16 m/perc 16 m/perc  16 m/perc  16 m/perc 

 

t2a = 4,6445 perc < t2meg = 6 perc, megfelelő 

 

b) Kiürítés a szabadba a lépcsők legszűkebb keresztmetszete alapján: 

 

t2b   =  ty1  + 
N

2
   

+ ∑ 

 S
3    ≤  t

2meg 
k*x2 v 

 

t2b   =  0,65  + 
80 

+ 
 10,6 m     

=  2,37 perc 
41,7 * 1,8 m  16 m/perc 

 

t2b = 2,37 perc < t2meg = 6 perc, megfelelő 

 

c) Kiürítés a szabadba a szabadba vezető ajtók átbocsátó képessége alapján: 

 

 

t2c  =  ty2  + 
N

3
   

<    t2meg 
k*x3 

 

t2c =  0,6625 + 
80      

= 1,62 perc 
41,7 * 2 m 

 

t2c = 1,62 perc < t2meg = 6 perc, megfelelő 

 

Az Orosháza, Gyopárosi u. 3. F. egyetemépület, II. emelet, kiselőadó maximális 

befogadóképességét, az OTSZ alapján, kiürítés számítással igazolva 80 főben határozom meg. 


