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TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉLJA 
 

 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. 

§. (1) pontjában előírtaknak megfelelően a 28/2011. (IX. 6.) BM. sz. rendelet alapján az alábbi 

Tűzvédelmi Szabályzatot adom ki a Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskolára és az összes 

telephelyére. 

 

A kiadott Tűzvédelmi Szabályzatban előírtak végrehajtása, folyamatos betartása a létesítményekben 

minden munkavállalóra, bármely célból a létesítményekben tartózkodó, valamint idegen 

személyekre egyaránt kötelező. 

A "Tűzvédelmi Szabályzat" kiadása nem mentesíti a létesítmények területi vezetőit azon 

kötelezettségük alól, hogy - amennyiben szükséges - az irányításuk alá tartozó munkaterületre 

érvényes további részletes tűzvédelmi szabályokat állapítsanak meg, amelyek azonban az érvényes 

tűzvédelmi jogszabályokkal, szabványokkal, és utasításokkal nem lehetnek ellentétben, valamint 

engedményeket nem tartalmazhatnak.  

A Tűzvédelmi Szabályzat személyi hatálya: 
 

A Szabályzat rendelkezései kiterjednek az intézménynél munkaviszonyban álló alkalmazottakra, 

egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakra, továbbá az intézmény területén bármilyen tevékenységet 

végző vállalkozókra, magánszemélyekre, az ott tartózkodó ügyfelekre, személyekre, egyes 

helyiségeit, berendezéseit bérlő jogi- és magánszemélyekre, az ott lakókra. 

A Tűzvédelmi Szabályzat területi hatálya: 
 

Jelen szabályzat területi hatálya kiterjed az intézményre, intézmény valamennyi telephelyére. 

A Tűzvédelmi Szabályzat időbeni hatálya: 
 

A szabályzat időbeni hatálya a kiadás időpontjától a visszavonásig terjed ki. 

 

E tűzvédelmi szabályzat a mellékletekkel együtt az aláírás napján lép hatályba, egyidejűleg a 

korábban kiadott Tűzvédelmi Szabályzat, Tűzvédelmi Utasítás hatályát veszti. 

 

 

Makó, 2016. 01. 13. 

 

 

 

 

……………………………….. ……………………………….. 

            igazgató  tűzvédelmi megbízott 
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 A TŰZVÉDELMI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE: 

Tűzvédelmi szabályok, előírások érvényesítéséért felelős vezetők és 

azok feladatai. 

 

Az Igazgató, tűzvédelmi feladatai 
 

Vezető feladatai 
 

Felel az intézmény tűzvédelmi, tűzmegelőzési feladatainak megszervezéséért. Az intézmény 

létesítményi, tervezési, kivitelezési, átalakítási, fenntartási munkái során biztosítja a tűzvédelmi 

jogszabályok, szabványok, szabályzatok, előírások érvényesülését. 

Új létesítmények üzembe helyezésénél megköveteli a tűzvédelemre vonatkozó nyilatkozatok 

meglétét. 

Biztosítja a tűzvédelmi berendezések, felszerelések, eszközök rendszeres, a jogszabályokban 

meghatározott karbantartását, ellenőrzését. 

Irányítja az intézmény tűzvédelmi munkáját. 

 

Gazdasági felelős feladatai 
 

Tervezi és biztosítja a tűzvédelmi berendezésekhez, felszerelések beszerzéséhez, fenntartásához, a 

tűzvédelmi oktatási anyagok, előadói díj, szabványok, szakkönyvek vásárlásához a szükséges anyagi 

hátteret. 

Gondoskodik az intézmény területén lévő tűzvédelmi felszerelések, tűzoltási eszközök állandó 

üzemképességének fenntartásáról, karbantartásáról, felülvizsgálatuk időben történő elvégeztetéséről, 

fajtáik, számszerűségük elégségességéről. 

Gondoskodik az elektromos- és villámvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálatainak az 

elvégeztetéséről, a megállapított hiányosságok kijavításáról. Figyelemmel kíséri mérések 

megtörténtét, ellenőrzi a mérési jegyzőkönyvekben tett megállapításokat. Hiányosságok, 

szabálytalanságok esetén azonnal intézkedik. Ha szükséges, intézkedési tervet készít a hiányosságok 

felszámolására.  

Intézkedéseket tesz az ellenőrzés során tapasztalt és tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságok 

megszüntetésére. 

Ellenőrzi az intézmény dolgozóinak tűzvédelmi oktatását, képzés, továbbképzés, 

szakvizsgáztatásokra vonatkozó feladatok végrehajtását.  

 

Tűzvédelmi vezető feladatai: 

 

Esetenként részt vesz az intézménynél tartott hatósági ellenőrzéseken. 

A tűzvédelmi megbízottak tevékenységét ellenőrzi, azokat szakmailag segíti. 

Ellenőrzi a tűzvédelemre vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, előírások végrehajtását. 

Elősegíti, hogy a dolgozók megismerjék a munkaterületük tűzvédelmi előírásait, feladataikat, 

továbbá a munkahelyen lévő tűzoltó-felszereléseket alkalmazni tudják. Biztosítja a tűzveszélyes 

munkakörben foglalkoztatott dolgozókra vonatkozó tűzvédelmi előírások betartását. Részt vesz a 

hatósági ellenőrzéseken.  
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A tűzvédelmet érintő okmányokat állandóan napra kész állapotban tartja, az általa kiadott 

tűzvédelmet érintő szabályzatok betartásáról meggyőződik. 

Működési területén kapcsolatot tart az illetékes tűzvédelmi hatóságokkal, azokat kérésükre 

tájékozatja az intézmény tűzvédelmi helyzetéről. 

Ellenőrzi a működési területén a tűzveszélyes tevékenységet, szükség szerint gondoskodik a 

felügyeleti szolgálat megszervezéséről. 

 

A tűzvédelmi megbízott feladatai: 
 

A tűzvédelmi megbízottakat a létesítmény vezetője írásban nevezi ki, és feladatukat munkaköri 

kötelezettségként látják el. 

A tűzvédelmi megbízott a létesítmény meghatározott önálló egységének területén tűzvédelemmel 

kapcsolatos munkáját a tűzvédelmi előadó (szaktanácsadó) irányításával látja el. 

Ennek során: 

a. működési területén figyelemmel kíséri a tűzvédelmi előírások, szabályok meg-tartását; 

b. hiányosság, mulasztás esetén hatáskörében intézkedik a hiányosságok megszüntetésére, 

hatáskörét meghaladó eseteket közli irányítójával; 

c. az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatok, ellenőrzések, karbantartások megrendelése, 

elvégzése, nyilvántartása, a feltárt hiányosságok megszüntetésének 

dokumentálása 

d. részt vesz a tűzvédelmi ellenőrzéseken, szemléken; 

e. elősegíti, hogy a munkavállalók megismerjék a tűzvédelmi szabályokat, előírásokat; 

f. a napi munka befejezésekor a Tűzvédelmi Szabályzat előírásai alapján gondoskodik a 

tűzvédelmi használati szabályok megtartásának ellenőrzéseiről, a szabálytalanságok 

megszüntetéséről. Ellenőrzi a takarítást, a közlekedési utak szabadon hagyását, az 

áramtalanítást, a tárolást, az ajtók, ablakok bezárását, stb.; 

g. véleményezi, vagy véleményezteti a működési területén a tűzveszélyes tevékenység eseti 

engedélyezését, szükség szerint gondoskodik a felügyeleti szolgálat biztosításáról, eseti 

előírások megtételéről, megtartásuk ellenőrzéséről; 

h. munkájáról rendszeresen beszámol az érintett vezetőnek; 

i. a munkahelyen elhelyezett tűzoltó-felszerelések, eszközök, készülékek használhatóságát 

biztosítja, annak időszakos ellenőrzéséről gondoskodik; 

j. részt vesz a részére szervezett tűzvédelmi oktatáson, tanfolyamon; 

k. gondoskodik működési területén az új belépők oktatásáról és az ismétlődő oktatás 

megszervezéséről. 

 

Az alkalmazásban lévő munkavállalók tűzvédelmi feladatai: 
 

A munkavállalók feladataik ellátása során: 

a) kötelesek megismerni, elsajátítani és betartani a létesítményre vonatkozó általános 

(munkaterületükkel összefüggő) tűzvédelmi előírásokat; 

b) egy személyben felelős a munkaterületén a tűzvédelmi szabályok betartásáért. 

c) részt vesznek a tűzvédelmi oktatásokon és képzéseken; 

d) közreműködnek a tűzvédelem érdekében elrendelt munkarend és munkakörülmények 

kialakításában, a tűzvédelemre vonatkozó utasítások és intézkedések végrehajtásában; 

e) elsajátítják a tűzoltó készülékek és tűzoltó berendezések használatát, kezelését, szükség 

esetén azokat szakszerűen használják; 
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f) munkahelyén rendet és tisztaságot tartani, megszüntetni minden olyan körülményt, amely 

tüzet okozhat. A magatartási szabályokat köteles megismerni és azt a munkavégzés során 

megtartani; 

g) tűz és robbanásveszélyt megszüntetni; 

h) köteles a Tűzvédelmi Szabályzatban a ZÁRÁS-sal kapcsolatos tűzvédelmi feladatokat 

maradéktalanul végrehajtani; 

i) személyesen észlelt vagy tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságot, szabálytalanságot és 

rendellenességet a felettes vezetőjének azonnal jelenteni; 

j) figyelmeztetni a munkatársait, ha azok megszegik a megelőző tűzvédelmi szabályokat, 

előírásokat; 

k) ellátja mindazon tűzvédelmi egyéb feladatokat, amelyre szóban vagy írásban megbízást 

kap. 

l) azzal a munkavállalóval szemben, aki a tűzvédelmi szabályzat előírásait, vagy a reá háruló 

megelőző tűzvédelmi feladatokat nem tartja be, és nem hajtja végre, de magatartása büntető 

vagy szabálysértési eljárást nem von maga után, fegyelmi eljárás folytatható le; 

 

A munka befejeztével (ZÁRÁS-sal) kapcsolatos feladatok 
 

1. A napi munka befejezésekor (záráskor) az egységhez tartozó összes helyiséget a munkahelyi 

vezető által kijelölt vagy utolsóként távozó dolgozó köteles ellenőrizni, hogy a Tűzvédelmi 

Szabályzatban foglaltak végrehajtása megtörtént e. 

2. Az ellenőrzés terjedjen ki: 

a) a takarítási munkálatok elvégzésére, 

b) a közlekedési utak szabadon tartására, 

c) az áru-anyagtárolás követelményeinek megtartására,  

d) az égésbiztosítóval, valamint az automatakapcsolóval el nem látott tüzelőberendezésekben 

a tüzelés megszüntetésére, 

e) a gázpalackok szelepeinek elzárására, 

f) a kávéfőző és egyéb elektromos melegítő, hősugárzó készülékek lehűlt állapotban való 

tartására és annak egyedi feszültségmentesítésére, 

g) nem maradt e hátra olyan állapot, helyzet, melyből tűzeset keletkezhet (nincs e égő 

cigarettavég, a hamu nincs e éghető anyagot tartalmazó helyre öntve, stb.), 

h) a helyiségek biztonságos zárására (ablakok, ajtók, stb.), 

i) a hulladékok eltávolítására, hulladékgyűjtő tartályok kiürítésére,  

j) a feszültségmentesítés (áramtalanítás) végrehajtására, 

k) a tűzoltó-felszerelés, készülék, vízszerzési hely szabadon tartására, megközelítésének 

lehetőségére. 

 

3. Szabálytalanság észlelése esetén gondoskodni kell annak azonnali megszüntetéséről. 

 

4. Az ellenőrzést végző csak akkor adhat engedélyt a zárás végrehajtására, ha a zárást megelőző 

ellenőrzés során hiányosságot nem tapasztalt, illetve az észlelt hiányosságot megszüntette, 

valamint az áramtalanítást elvégezték. 
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Tűz esetén követendő magatartás: 
 

a) Aki a tüzet, vagy közvetlen veszélyét észleli, illetőleg arról tudomást szerez, köteles az 

előírt tűzjelzést végrehajtani, és munkatársait riasztani, segítséget hívni, a tűzriadó terv 

szerint eljárni. 

A tüzet az illetékes hivatásos tűzoltóságra kell jelenteni az egész ország területén, a 

105-ös telefonszámon. Akadályoztatás esetén a rendőrségre vagy a polgármesteri 

hivatalhoz.  

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell: 

 a tűzeset pontos helye (helyiség, utca, házszám, emelet, ajtó); 

 mi ég; 

 mi van veszélyeztetve; 

 van e élet veszélyben; 

 ki jelezte a tűzesetet, és a tűzjelzésre használt telefonszámát. 

  

b) Tűz vagy káreset alkalmával a munkavállaló köteles minden külön felhívás nélkül a 

tűzoltásban, a mentési munkában részt venni és a tűzoltóság megérkezését követően az 

egység parancsnokának (tűzoltás vezetőjének) utasításait maradéktalanul végrehajtani. 

 

 

Tűzvédelmi oktatás 

 

A létesítmény vezetője köteles gondoskodni, hogy az 1996. évi XXXI. törvény 22. §. (3) pontjában 

előírtaknak megfelelően a munkavállalók a munka-, illetőleg a tevékenységi körükkel kapcsolatos 

tűzvédelmi ismeretek munkába állításuk előtt elsajátítsák és a tűz esetén végzendő feladatokat 

megismerjék, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgát letegyék. A munkavállalókat munkába 

állításkor, ezt követően évenként illetve munkakörük megváltozása esetén, valamint áthelyezés 

esetén oktatásban kell részesíteni: 

Az oktatás főbb témakörei: 

 a munkahely és a munkafolyamat tűzveszélyességi jellemzői; 

 a tűzvédelmi szabályzatban előírt általános szabályok; 

 a tűzjelzés módja, tűz esetén követendő magatartási szabályok; 

 a tűzvédelmi eszközök használata, oltó hatása és alkalmazhatósága; 

 tevékenység során felmerült tűzvédelmi problémák szabályozása; 

 a tűzvédelmi szabályok be nem tartásának következményei. 

 

A tűzvédelmi szakvizsgáztatás: 

A létesítménynél az 1996. évi XXXI. törvény 22. §. (2) pontjában, valamint a 27/2009. (X. 29.) ÖM 

rendeletben előírtaknak megfelelően meghatározott munkakörökben csak megfelelő tűzvédelmi 

szakvizsgával rendelkező munkavállalók foglalkoztathatók.  
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Az intézmény esetében: 

 

- Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők (hegeszt, forraszt, 

köszörül) 

- Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg 

tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó 

mennyiségű ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők. 

(festő) 

 

 

HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK 
 

1. Az építményt csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési) engedélyben megállapított 

rendeltetésnek megfelelően szabad használni. 

2. A veszélyességi övezetben, helyiségben, szabadtéren, építményben csak az ott folytatott 

folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. 

3. A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadtérből, a tevékenység során keletkezett éghető 

anyagot, hulladékot stb. folyamatosan, de legalább műszakonként el kell távolítani. 

4. A gázvezetéket a szabványban megjelölt sárga színjelöléssel kell ellátni. 

5. A ("A" és "B") robbanás veszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot 

alkalomszerűen csak szabadban, vagy olyan jól szellőztetett helyiségben szabad használni, 

amelyben egyidejűleg gyújtóforrás nincs. 

6. A munkahelyeken a tevékenység befejezése után ellenőrizni kell a „ZÁRÁS” fejezetben leírtak 

megtartását és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. 

7. A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál jól látható helyen tűz- és 

robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket 

tartalmazó - állami szabványnak megfelelő - táblát kell elhelyezni. 

8. A közmű nyitó- és zárószerkezetet, valamint a tűzvédelmi berendezés helyét jól láthatóan meg 

kell jelölni. 

9. Az üzemeltetés alatt az olyan helyiség ajtóit, amelyben emberek tartózkodnak nem szabad 

bezárni. 

10. Éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem éghető 

anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. 

 

ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK 

SZABÁLYAI 
 

1. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végezni csak előzetes írásbeli engedély alapján 

szabad. 

2. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi szabályokra kioktatott és 

érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet. 

3. Tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni minden olyan helyen, ahol a tüzet vagy robbanást 

okozhat, mindaddig, amíg a tűz- és robbanásveszélyt el nem hárították. 
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4. A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát végző köteles olyan tűzoltó készülék, tűzoltó 

felszerelést biztosítani, amely az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas. 

5. A tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt és befejezése után az engedélyt kiadó és munkát 

végző személy a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni. 

6. Köteles minden olyan körülményt megszüntetni, amely tüzet okozhat. 

7. Az alkalomszerű tűzveszélyes munkához engedélyt csak a munka várható időtartamára szabad 

kiadni. 

8. A tűzveszélyes tevékenység helyszínéről, illetve annak 5-10 m-es körzetéből minden éghető 

anyagot el kell távolítani. Ha ez nem lehetséges, akkor a helyi viszonyoktól függően a környezet 

tűzvédelmét vizes ponyvával, vagy egyéb módon letakarással kell biztosítani. 

9. A tűzveszélyes tevékenység végzése alkalmából betartandó egyéb intézkedések: 

a) a munkahely tisztántartása, a tűz továbbterjedésének megakadályozására 

b) szükség esetén vízzel való hűtés, a hő és a szikra terjedésének megakadályozása 

c) a tűzveszélynek kitett éghető anyagok védelmének meghatározása 

d) a hegesztésből, vagy vágásból adódó megolvadt fémrészek szétfröccsenésének         

e) megakadályozása, vagy felfogása 

f) nagyobb értékű eszközök, berendezések védelme 

g) a tűzveszélyes tevékenység beszüntetése bármely rendellenesség esetén. 

10. A tűzveszélyes tevékenységre szóló engedélyt a munkavégzés helyszínén kell tartani, azt a 

munkát végző köteles magánál tartani. 

11. Az engedélyt egy évig meg kell őrizni. 

12. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység helyét elhagyni, őrizetlenül hagyni, mások 

felügyeletére bízni szigorúan tilos. 

13. Tilos továbbá minden nyílt lánggal működő tüzelőberendezést, eszközt és szabadon rakott tüzet 

őrizetlenül hagyni. 

14. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet egy fő nem végezhet. 

15. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére jogosult: 

a) igazgató 

b) Tűzvédelmi megbízott 

c) Gondnok, (gazdálkodási vezető) 

 

A DOHÁNYZÁS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI: 
 

1) Tilos a dohányzás („A” „B” „C”) robbanás és tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó 

helyiségben és minden olyan helyen, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.                                          

Tilos továbbá: 

a) raktárban, tanteremben 

b) könyvtár helyiségeiben,  

c) az összes alagsorban és pincehelyiségben 

d) a tetőtérben és a padlástérben 
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e) minden olyan helyen, ahol a tanulók jelen vannak. 

2) Dohányozni szabad: 

a) az arra kijelölt helyen 

b) a kulturális rendezvényeken az erre kijelölt helyen 

3) A dohányzóhelyeket az intézmény vezetője jelöli ki és gondoskodik a szükséges 

felszerelésükről. A kijelölésnél figyelembe kell venni az 1999. évi XLII. Tv előírásait is. 

4) A dohányzásra kijelölt helyet "Dohányzó hely" feliratú táblával kell jelölni. 

5) A dohányzó helyen nem éghető anyagú hamutálat vagy gyűjtőedényt kell biztosítani a 

cigarettavégek részére. 

6) Az elégett, eloltott dohány neműt, cigarettavéget a hamutartóból csak nem éghető anyagú 

gyűjtőbe szabad kiönteni. 

 

AZ ANYAGOK TÁROLÁSÁNAK és RAKTÁROZÁSÁNAK TŰZVÉDELMI 

SZABÁLYAI: 
 

1) Az ("A" és "B") robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző 

halmazállapotú anyagokat együtt, vagy a ("C" és "D") tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba 

tartozó anyagokkal együttesen nem szabad tárolni. 

2) A tetőben és a talajszint alatti helyiségben ("A" és "B") robbanásveszélyes tűzveszélyességi 

osztályba tartozó anyagokat tárolni tilos. 

3) Az éghető anyagokat csak nem éghető anyagból készült állványon, polcon szabad tárolni. 

4) A világítótest legközelebbi része (alsó rész) és a tárolt anyag között legalább 50 cm-es 

távolságot kell tartani. 

5) A raktárakban, irattárakban, könyvtárban a papír és egyéb éghető vagy könnyen gyulladó 

anyagokat, hulladékot és göngyöleget össze kell takarítani és a kijelölt tároló helyre kell vinni. 

6) A helyiségek folyamatos tisztántartásáról és a rendjéről gondoskodni kell. 

7) A raktárak, könyvtárak és irattárak ajtajára "Tűzveszélyes, dohányozni, nyílt lángot használni 

tilos!" feliratú táblát kell elhelyezni. 

 

A TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK TÁROLÁSÁNAK, HASZNÁLATÁNAK 

TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI: 
 

1) Az ("A" és "B") robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó tűzveszélyes 

folyadékot feldolgozni, felhasználni és tárolni csak az I-II. tűzállósági fokozatba tartozó 

létesítményben szabad. 

2) A ("C") tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó tűzveszélyes folyadék felhasználása 

és tárolása pedig I-II-III. tűzállósági fokozatú létesítményben történhet. 

3) A tűzveszélyes folyadékot csak hibátlan állapotú, zárt palackban, hordóban és kannában 

szabad szállítani és tárolni. 

4) A tűzveszélyes folyadékot tartalmazót zárt edényt szállítani és tárolni egymásra rakva nem 

szabad. 
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5) Festékanyag zárt edényben, megfelelő elválasztással, egymás felett rakva szállítható és 

tárolható. 

6) Az I-II. veszélyességi fokozatba sorolt tűzveszélyes folyadékból fém és műanyag kannában 

együttesen legfeljebb 50 liter tárolható egy helyiségben. 

7) Minden tűzveszélyes folyadékot tartalmazó edényben feltűnő módon jelölni kell az edényben 

lévő tűzveszélyes folyadék megnevezését, valamint a "Tűzveszélyes" feliratot. 

8) Üres edényeket csak ledugaszolva, nyílásukkal felfelé szabad tárolni, a töltött edényre 

vonatkozó előírások szerint. 

9) Tűzveszélyes folyadékot tároló helyiségben más anyagot még ideiglenesen sem szabad 

elhelyezni. 

10) A tároló helyiségeket zárva kell tartani. 

 

A GÁZPALACKOK KEZELÉSÉNEK, SZÁLLÍTÁSÁNAK és 

TÁROLÁSÁNAK TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI: 
 

1) Gázt palackban szállítani csak a hatályos jogszabályok előírásainak megtartása mellett szabad. 

2) Gázpalack kezelésével és szállításával csak olyan személy bízható meg, aki érvényes 

tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik. 

3) A gázpalack szelepét minden használat és kiürítés után el kell zárni. 

4) A használaton kívüli palackra a szelepvédő sapkát fel kell helyezni. 

5) A helyiségben tűzveszélyes anyagot tárolni tilos. 

6) A helyiségben és annak 5 m-es körzetében nyílt láng használata és a dohányzás tilos. Ezt 

táblával kell jelölni. 

7) A gázpalack tároló környékét a gyomnövényzettől állandóan tisztán kell tartani. 

8) Az üres palackokat " ÜRES " felirattal kell jelölni és a többitől elkülönítetten kell tárolni. 

9) Gázpalacktűz esetén azonnal értesíteni kell a tűzoltóságot. Robbanás esetén a gázpalackot 

abban az állapotban és helyzetben kell hagyni, amelybe a robbanás következtében került, a 

robbanás színhelyét a vizsgálat lezárásáig érintetlenül kell hagyni. 

 

A SZELLŐZTETÉSRE, CSATORNAHÁLÓZATRA VONATKOZÓ 

TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK: 

 

a) Minden olyan tevékenységet, amely tűz- vagy robbanásveszéllyel járó gáz-, gőzképződést 

von maga után, csak megfelelően szellőztetett helyiségben szabad végezni. 

b) A tűz- és robbanásveszélyes gázt, gőzt vagy folyadékot tartalmazó szennyvizet a 

közcsatornába vagy a szikkasztóba vezetni nem szabad. 

c) A tantermek, oktatóhelyiségek, foglalkoztatók szellőztetését, ott ahol nincs beépített 

szellőztető-berendezés, természetes szellőztetéssel kell biztosítani. 

 

A GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK: 
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a) A gépek mellett csak a zavartalan, folyamatosan munkavégzéshez szükséges mennyiségű 

éghető anyag tárolható. 

b) A gépek javítását és műszeres ellenőrzését csak szakember végezheti. 

c) A gépek tűzveszélyes folyadékkal történő tisztításánál a csöpögő folyadék felfogására 

fémtálcát kell használni. 

d) A tisztítás után a gép mellett tűzveszélyes folyadék nem tárolható. 

e) A gépek javítása során a tűzvédelmi szabályok betartásáért a javítást végző személy 

felelősséggel tartozik. 

 

A VILÁGÍTÓ és VILLAMOS BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ 

TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK 
 

a) A helyiségekben csak elektromos világítás alkalmazható. 

b) A világítóberendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a 

környezetére tűzveszélyt ne jelentsen. Azon biztonságot csökkentő változtatást eszközölni 

tilos. 

c) Világítóberendezésen, eszközön éghető, díszítő anyagot elhelyezni nem szabad, azt 

állandóan szabadon, hozzáférhetően, tisztán kell tartani. 

d) Áramszünet esetére tartalék világításról gondoskodni kell. 

e) A tartalék világítás lehet elemlámpa, akkumulátor vagy más zárt világítóeszköz. 

f) A villamos berendezést a vonatkozó szabvány szerint szabad létesíteni, használni, 

karbantartani és felülvizsgálni. 

A villamos berendezést 

 az ("A"-"B") robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben   

szabadtéren legalább 3 évenként 

 a ("C" "D") tűzveszélyes és ("E") nem tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó 

helyiségben   

szabadtéren legalább 6 évenként 

tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni. 

g) A létesítmény villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell 

kialakítani. 

h) A villamos berendezés és az éghető anyagok között olyan távolságot kell megtartani, hogy 

az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. 

i) A lámpatest 50 cm-es körzetében, továbbá díszítő elemként, vagy árnyékolás céljára éghető 

anyagot használni nem szabad. 

j) Az olyan villamos berendezést, mely használat közben önmagára nézve vagy a 

környezetére veszélyes felmelegedést okozhat, csak felügyelet mellett és szakaszosan 

szabad üzemeltetni. 

k) Az elektromos szerelési anyag sérülésmentes, kifogástalan minőségű legyen. 

l) A villamos berendezést állandóan szabadon kell tartani és rendszeresen meg kell tisztítani 

az olyan szennyeződéstől, mely a berendezés hőátadási viszonyait befolyásolja, vagy 

melytől - az üzemeltetés alatt - gyulladás keletkezhet. 
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m) A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység, a napi munka után a 

helyi kapcsolóval ki kell kapcsolni, továbbá az időszakos vagy végleges használaton kívül 

helyezés esetén a hálózatról le kell szerelni. 

n) A villamos berendezést csak rendeltetésének, üzemeltetési előírásainak és méretezésének 

megfelelően szabad használni. 

o) Az elektromos bővítéseket, változtatásokat a vonalas vázlaton minden esetben át kell 

vezetni. 

p) Új beépített fogyasztót csak engedéllyel szabad a hálózatra kapcsolni. 

q) A biztosítékbetét csak a vezeték terhelésének megfelelő és szabvány alapján készült 

betéttel cserélhető. 

r) A betétet javítani (talpalni), az aljzatot áthidalni szigorúan tilos. 

s) Ideiglenes elektromos vezeték használata és erre bármilyen készülék vagy szerelvény 

rákötése szigorúan tilos. 

t) Elektromos készülékek (főzőlap, hősugárzó, kávéfőző, fűtőgép, stb.) csak védőföldeléssel 

ellátott fali dugaszoló aljzatba csatlakoztatható, és nem éghető alátéten üzemeltethető. 

u) Elektromos készülék vezetékét toldani tilos. 

v) Olyan készüléket, amely hibás, sérült, zárlatos, csatlakozó vezetéke sérült, vagy nincs 

védőföldelése, üzemeltetni tilos. 

w) Elektromos készülék javítását, karbantartását, ellenőrzését csak szakképzett személy 

végezheti. 

x) Amennyiben az elektromos berendezés, készülék, vezeték, stb. meghibásodik, 

megrongálódik, vagy egyéb rendellenesség következik be, azt a kijavításig használni tilos. 

y) A helyiségekben a csoportosan elhelyezett elektromos főkapcsolót, biztosítékokat és az 

erőátviteli kapcsolót "KI" és "BE" felirattal jelölni kell. 

z) Ugyancsak jelölni kell a biztosítékokat is hovatartozás feltüntetésével. 

aa) Az elektromos berendezések biztosítékait, kapcsolóit, stb. az erre a célra megfelelően 

kiképzett, nem éghető anyagból készült szekrényben kell elhelyezni, melynek ajtaját 

állandóan zárva kell tartani. 

bb) Az ajtón a villamos veszélyre utaló szabványos feliratot kell elhelyezni. 

cc) A szekrényben a tartalék biztosító betéteken kívül egyéb anyagot tárolni tilos. 

dd) Minden egység villamos berendezésének központi és szakaszos leválaszthatóságáról 

gondoskodni kell. 

ee) A napi munka befejezése után az egységet központi feszültségmentesítővel le kell 

választani a hálózatról. 

ff) A lámpatestet, illetve fénycsövet védőburkolat nélkül üzemeltetni tilos. 

 

 

A VILLÁM és a STATIKUS FELTÖLTŐDÉS ELLENI VÉDELEM 

TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI: 
 

a) Az új létesítés esetén a tervező köteles a műszaki tervben meghatározni az intézmény 

villámvédelmi besorolását és érvényesíteni a szabvány előírását. 
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b) A használatbavételi engedélyt csak a megfelelő villámvédelem biztosítása után szabad 

megadni. 

c) A már meglévő létesítmények esetében a meghatározott időszaki felülvizsgálat alkalmával 

vizsgálni kell, hogy az üzemeltetés változása esetén nem válik-e szükségessé a 

villámvédelem kiegészítés, módosítása. 

A villám ellen védelmet kell biztosítani: 

a) tömegtartózkodású (pl. iskola) létesítményben 

b) a föld feletti közmű létesítményben 

c) fokozott villámcsapási veszélynek kitett épületnél. 

d) A tárolási épületeknél, épületszerkezeteknél, berendezéseknél, épülettel egybeépített nagy 

betonozott térnél (iskola udvara), ahol a statikus feltöltődés áramütést, tüzet vagy robbanást 

okozhat, a megfelelő védelemről gondoskodni kell. 

A villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik  

a) LPS I és LPS II osztály esetén legalább háromévenként, 

b) egyéb esetben legalább hatévenként, tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a 

tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, 

melyek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell. 

 

Az intézmény az LPS III osztályba tartozik. 

 

 

 

 

A TŰZOLTÓ ESZKÖZÖKRE, KÉSZÜLÉKEKRE VONATKOZÓ 

TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK: 
 

a) Az építményekben és szabad tereken az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó 

készüléket és eszközt kell elhelyezni. 

b) Kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni minden létesítményben, az alapterület nagysága és 

a tevékenység veszélyessége alapján. 

c) Az elektromos tűz és a nagy értéket képviselő műszaki eszköz tüzei esetén széndioxid, 

vagy habbal oltó tűzoltó készüléket kell használni. 

d) A tűzoltó készülékeket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően a kijáratnál, illetve a 

veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni. 

e) A helyüket táblával, vagy matricával, felfestéssel kell jelölni. 

f) A tűzoltó készülékeket a vonatkozó jogszabály előírásának megfelelően ellenőrizni kell. 

g) A tűzoltó készülékeket állandóan tisztán, szabadon és üzemképes állapotban kell tartani. 

h) Rendeltetésüktől eltérően használni, a kijelölt helyükről levenni, megrongálni, azokról az 

ellenőrző cédulát eltávolítani nem szabad. 

i) Minden intézménynél a tűzoltó készülékről nyilvántartást kell vezetni. 

j) A nyilvántartólapot a tűzvédelmi iratok között kell megőrizni, amely a tűzvédelmi 

szabályzat melléklete. 
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A RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK, TŰZVÉDELMI 

SZABÁLYOK: 
 

Általános előírások 

a) kulturális rendezvényt, előadást csak az e célra alkalmas, a tűzvédelmi követelményeknek 

megfelelő létesítményben szabad tartani 

b) az előadásokon a közreműködők, jelen levők számát úgy kell tervezni, hogy lehetőleg 

négyzetméterenként csak egy személy jusson. 

c) a próbákon és az előadásokon jelen kell lennie az intézmény vezetőjének, vagy 

intézkedésre jogosult helyettesének és egy személynek, aki a villamos berendezések 

kezelésében jártas 

d) a rendezvény befejezése után az intézmény vezetője által kijelölt személyek kötelesek 

átvizsgálni az intézményt és a tüzet okozható szabálytalanságokat meg kell szüntetni 

e) a büfé szolgáltatás esetén az asztalokat és székeket úgy kell elhelyezni, hogy köztük a 

kijárat irányába a menekülési út biztosítva legyen. 

 

A KÖZLEKEDÉSI UTAKRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK: 
 

a) Az intézmény közlekedési útjait állandóan szabadon kell tartani a gépjármű és személyi 

közlekedés céljából. 

b) A be- illetve kijárati ajtókat, a helyiségek közti átjárókat és minden utat teljes szélességben 

szabadon kell hagyni, azokat eltorlaszolni, tárolás céljára igénybe venni még ideiglenesen 

sem szabad. 

c) Ugyanez vonatkozik a tűzoltó készülékek, valamint a közmű kapcsolódik előtti 1 m széles 

területre is. 

d) A kiürítési útvonal ajtóinál szélfogó függönyt csak úgy szabad elhelyezni, hogy az a 

kijáratot ne szűkítse. A függöny alsó szélének a padlótól legalább 10 cm-re kell lenni, 

valamint széleit elütő színnel kell megjelölni. 

e) A létesítésnél, átalakításnál biztosítani kell, hogy a tűzszakasz, helyiség, épület az előírt 

kiürítési számítás szerinti idő alatt kiüríthető legyen. 

f) Minden irattárban, raktárban, díszlettárban megfelelő közlekedési utat kell biztosítani. 

g) Állványos raktározás esetén az állványok között 0,8 m széles közlekedési utat kell 

kialakítani. 
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A TÜZELŐ- és FŰTŐBERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI 

SZABÁLYOK: 
 

a) Az építményekben, helyiségekben csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú 

fűtési rendszert szabad létesíteni, illetve üzemeltetni, amely rendeltetésszerű használata 

közben tüzet vagy robbanást nem okoz. 

b) Az égéstermék elvezetővel rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés csak a teljesítményének 

megfelelő, illetve az arra méretezett kéményhez csatlakoztatható. 

c) Az égéstermék elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy az a környezetére gyújtási 

veszélyt ne jelentsen. 

d) A berendezést csak a gyártó, illetve a forgalmazó által kiadott használati utasításban 

előírtak szerint szabad üzemeltetni. 

e) A fűtést és a felügyeletét a berendezés működését nem ismerő és a tűzvédelmi szabályokra 

ki nem oktatott személyre bízni nem szabad. 

f) A berendezés és az éghető anyagok között legalább 1 m távolságot kell tartani, illetve olyan 

hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag ne gyulladhasson meg. 

g) A távolság megfelelő hőszigetelés alkalmazásával felére csökkenthető. 

h) A fűtőberendezés tartozékaira és a fűtőtestre éghető anyagot rátenni vagy közvetlen 

mellette tartani nem szabad. 

i) A füst elvezetésére csak jól összeilleszthető, nem éghető anyagú, az égéstermék maximális 

hőmérsékleten is megfelelő szilárdságú füstcsövet szabad használni. 

j) A füstcsövet legalább 1,5 méterenként fémbilinccsel kell az épületszerkezethez rögzíteni és 

a kéménybe hézagmentesen füstcső rózsával kell csatlakoztatni. 

k) A fűtési idény kezdete előtt, valamint a fűtési idény ideje alatt - legalább egyszer - a 

berendezéseket szakemberrel ellenőriztetni kell. Az észlelt hibákat azonnal ki kell javítani. 

l) Ideiglenes fűtőberendezések alkalmazásához, (amely a vonatkozó követelményeknek 

megfelel) az intézmény vezetőjének az engedélye kell. 

m) A helyiségben lévő kettősfalú koromzsák-tisztító ajtót 50 cm távolságon belül éghető 

anyaggal eltorlaszolni vagy befedni tilos. 

n) Az ajtót állandóan zárt állapotban kell tartani. A koromzsák-ajtón keresztül történő 

kéménytisztítást megakadályozni nem szabad. 

o) A használaton kívüli füstcsőnyílást éghető anyaggal bedugaszolni vagy eltorlaszolni 

szigorúan tilos. A kéménylyuk az erre a célra készült fémdugóval zárható le. 

p) Olyan kéményt nem szabad használni, amelynek a műszaki állapota nem megfelelő, vagy 

annak előírt vizsgálatát, továbbá a kémény tisztítását nem végezték el. 

q)  

Az elektromos fűtőberendezések üzemeltetésénél a következő 

szabályokat kell megtartani: 
 

a) tartalék fűtőberendezésként csak olajmelegítős radiátor, vagy hőtárolós kályha használható 

b) iroda jellegű helyiségben tartalék fűtésként hősugárzó is használható, de csak állandó 

felügyelet mellett 
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c) ha az elektromos fűtőberendezést nem használják, az áramtalanításról gondoskodni kell 

d) a készülékek kezelési utasítását a működési helyen el kell helyezni 

e) kávéfőzőt, melegítőt, rezsót csak veszélytelen helyen, nem éghető aljzaton, rögzített 

állapotban szabad elhelyezni, a készülékek 1 m-es körzetében tűz- és robbanásveszélyes 

anyaggal dolgozni nem szabad 

f) a munka befejezése után a készüléket le kell hűteni és annak vezetékét el kell zárni 

g) a készülékek csak felügyelet mellett üzemeltethetőek 

h) a fűtőberendezéseket csak a fogyasztásnak megfelelően méretezett hálózatról szabad 

üzemeltetni. 

 

A TŰZ ESETÉN KÖVETENDŐ MAGATARTÁS: 
 

1) A tüzet észlelő személy köteles azt azonnal jelezni, a környezetét riasztani, a tűzjelzést 

továbbítani. 

2) A tűzjelzést "tűz van" kiáltással és 3X10 MÁSODPERCIG TARTÓ csengetéssel kell 

végrehajtani. 

3) A tűzjelzést a tűzoltóság felé az alábbi adatok közlésével kell végrehajtani: 

- az intézmény neve és pontos címe (helység neve, utca, házszám) 

- mi ég, épület, raktár, stb. 

- emberélet van-e veszélyben 

- a tűz által veszélyeztetett létesítmények (pl. gázpalacktároló) 

- a bejelentő neve, lakcíme, telefonszáma, a bejelentés ideje. 

A tűz esetén tanúsítandó magatartás és teendő, ha a tüzet észlelő 

személy egyedül van: 
a) a tűzoltóság és a környezet riasztása 

b) a helyiségbe vagy a területre történő bejutás biztosítása 

c) a rendelkezésre álló eszközökkel a tűz oltásának megkezdése 

d) a mentési munkák megkezdése, ajtók, ablakok zárva tartásával megakadályozni, illetve 

késleltetni a tűz továbbterjedését 

e) a tűztől távol tartani a kíváncsiskodókat 

f) a tűzoltóság megérkezésekor tájékoztatni kell a tűzoltás vezetőt az addig megtett 

intézkedésekről, részére a szükséges felvilágosítást meg kell adni és az utasításait végre 

kell hajtani. 

 

A tűz estén tanúsítandó magatartás és teendő, ha a tüzet észlelő 

személyek többen vannak: 
 

a) a tűzoltók és a környezet riasztása 

b) a másik személy/ek/ kezdje/ék/ meg a tűz oltását 

c) tűz esetén csak azok a személyek maradjanak az egység területén, akik a tűz oltásával, 

vagy a személyek és az anyagok mentésével foglalkoznak, a többi személy vonuljon 

biztonságos helyre 

d) a tűz oltását és a mentési munkákat a helyszínen lévő vezető beosztású személy köteles 

irányítani 
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e) a tűzoltóság megérkezésekor a tűzoltás irányítója köteles tájékoztatni a tűzoltóságot az 

addig megtett intézkedésekről, részükre a szükséges felvilágosítást megadni és az 

utasításukat végre hajtani. 

 

A TŰZ ELOLTÁSA UTÁNI FELADATOK: 

 

a) A tűzeset helyszínét a hatósági vizsgálat befejezéséig, vagy az engedély megadásáig 

érintetlenül kell hagyni.  

b) A tűz helyszínét a tűzoltóság által meghatározott módon és ideig őrizni kell. 

 

 

 

A TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYOK és OSZTÁLYBASOROLÁS: 
 

a) Az anyagokat, a tevékenységeket, a helyiségeket, az épületeket, szabad tereket - és ez 

alapján az intézményeket is - tűzveszélyességi osztályba kell sorolni. 

b) A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál a tevékenység során használt, feldolgozott, vagy 

tárolt anyagok tűzveszélyességi jellemzőit, illetve a rendeltetés szerinti tevékenységet 

kell figyelembe venni. A tűzveszélyességi osztályokat és kritériumokat a vonatkozó 

rendelet tartalmazza. 
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A HELYISÉGEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK 
 

Az intézmény irodáira vonatkozó tűzvédelmi szabályok 
 

a) Az irodai helyiség tűzveszélyességi osztálya ("D") tűzveszélyes! 

b) A helyiségben a berendezési tárgyakat, anyagokat oly módon kell elhelyezni, hogy a 

gyalogos közlekedésnek elegendő szélességű hely maradjon, hogy a mozgás és a 

közlekedés mindig biztosítva legyen. Az ajtók teljes szélességben nyithatók legyenek. 

c) A helyiségben csak annyi éghető anyagot szabad tartani - lehetőleg szekrényben vagy 

polcon elhelyezve -, ami a folyamatos tevékenységhez feltétlenül szükséges. Gondoskodni 

kell az iratok rendszeres irattározásáról. 

d) A helyiségben tűzveszélyes folyadékot, gázpalackot tárolni tilos. 

e) A helyiségben elhelyezett író-, számító- stb. gépek tűzveszélyes folyadékkal történő 

tisztítása, karbantartása alatt tűzveszélyes tevékenységet végezni tilos. 

f) Írószereket és iratokat a szekrények tetején csak rendezetten szabad tárolni. 

g) A helyiségben üzemelő hőt leadó fűtőtestek közelében éghető anyagot, berendezési tárgyat 

50 cm-en belül tárolni nem szabad. 

h) Az elektromos berendezésekre, azokhoz nem tartozó idegen tárgyat sem díszítő, sem egyéb 

célból elhelyezni, felakasztani nem szabad. 

i) Elektromos főzőlap, kávéfőző, stb. csak nem éghető anyagú alátéten, éghető anyagtól 

legalább 30 cm távolságban működtethető. 

j) A munkaidő befejezésekor a dolgozók kötelesek meggyőződni arról, hogy a 

munkahelyükön tüzet okozó körülmény nincs-e. Amennyiben ilyet észlelnek, minden 

felhívás nélkül kötelesek azokat megszüntetni. 

k) Az író-, számító- stb. gépeket a munka befejezésével áramtalanítani kell, a helyiség kulcsát 

a kijelölt helyen le kell adni. 

l) Minden tüzet - még az eloltottat is - jelenteni kell a tűzoltóságnak, valamint a 

polgármesternek. 

Az irattárra, könyvtárra vonatkozó tűzvédelmi szabályok 
 

a) Az irattári, könyvtári helyiségek tűzveszélyessségi osztálya ("C") tűzveszélyes ! 

b) A helyiségben az iratokat, nyomtatványokat lehetőleg nem éghető anyagból készült, polcos 

állványokon kell tárolni, egyéb anyagot a helyiségben tárolni tilos. 

c) Elektromos főző, melegítő berendezés használata, valamint a dohányzás és a nyílt láng 

használata tilos. 

d) A helyiségben a közlekedési utat és a kijáratot szabadon kell tartani, az ajtó teljes 

szélességében nyitható legyen. 

e) A helyiségben az üzemelő fűtőtest közelében éghető anyagot, berendezési tárgyat 50 cm 

távolságon belül elhelyezni nem szabad. 

f) Az elektromos berendezésekre azokhoz nem tartozó idegen tárgyat sem díszítő, sem egyéb 

célból elhelyezni, felakasztani nem szabad. 

Tantermekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok 
 

A tanterem( „D”) tűzveszélyes osztályba tartozik. 
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a) A tantermekben betartandó tűzvédelmi szabályokért a mindenkori osztályfőnök, 

távollétében a tanterem ügyeletese a felelős. 

b) A dohányzás és nyílt láng használata TILOS! 

c) Elektromos berendezések csak tanár jelenlétében használhatók. 

d) Az audiovizuális eszközöket a terem elhagyásakor ki kell kapcsolni, ha arra szükség nincs, 

akkor a hálózatról le kell választani. 

e) Tanteremben egyéni tulajdonú, elektromos működtetésű eszközök, pl. rádió, hajszárító, 

hajsütővas, stb. nem használható. 

f) Gyufát, gyújtóeszközt az iskolába bevinni nem szabad, az a tanulónál nem lehet. 

g) Petárdát az iskolába bevinni szigorúan TILOS! 

h) Minden tanuló köteles a tűzvédelmi oktatáson résztvenni és az ott elhangzottak elsajátítását 

az aláírásával igazolni. 

i) Minden tanuló köteles betartani az iskolára vonatkozó tűzvédelmi szabályokat. 

 

Számítógépes tanteremre vonatkozó tűzvédelmi szabályok 
 

1) A tanterem („D”) tűzveszélyes osztályba tartozik. 

2) A tanteremben betartandó tűzvédelmi szabályokért az előadó tanár a felelős. 

3) A dohányzás és nyílt láng használata TILOS! 

4) A számítógépeket és az audiovizuális eszközöket a terem elhagyásakor ki kell kapcsolni, ha 

arra szükség nincs, akkor a hálózatról le kell választani. 

5) Gyufát, gyújtót óra alatt az iskolapadban elhelyezni nem szabad, az a tanulónál nem lehet. 

6) Minden tanuló köteles a tűzvédelmi oktatáson résztvenni és az ott elhangzottak elsajátítását 

az aláírásával igazolni. 

7) Minden tanuló köteles betartani az iskolára vonatkozó tűzvédelmi szabályokat. 

 

 

Tornateremre vonatkozó tűzvédelmi szabályok 

 

1) Tanórák alatt a betartandó tűzvédelmi szabályokért a mindenkori óraadó tanár a felelős. 

2) A tornaterem teljes területén a dohányzás és nyílt láng használata TILOS! 

3) A sportrendezvények idején dohányozni csak az igazgató által megjelölt helyen szabad, 

ahol dohányvégek eloltására megfelelő számú hamutálat kell biztosítani. 

4) A dohányzási tilalmat valamint a dohányzóhelyet jól látható felirattal kell jelölni. 

5) Elektromos berendezések csak tanár jelenlétében használhatók. 

6) A tornateremben, illetve öltözőben egyéni tulajdonú elektromos működtetésű eszköz, pl. 

hajszárító, hajsütővas stb. nem használható. 

7) Nagy tömeggel járó rendezvények idején valamennyi menekülésre szolgáló ajtó nyitva 

tartásáról gondoskodni kell, esti időszakban biztosítani kell a közlekedési utak és a 

vészkijáratok kellő megvilágosítását is. 

8) Rendezvények idején felelőst kell kijelölni, aki minden tűzvédelmi szabály betartásáért 

teljes felelősséggel tartozik. 
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9) Tanórák, valamint rendezvények után a tornaterem teljes áramtalanításáról gondoskodni 

kell. 

10) A tornatermet utolsóként elhagyó személynek kötelessége  valamennyi helyiséget 

felülvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, amely tűz vagy baleset okozója 

lehet. 

Közlekedőkre, folyosókra vonatkozó tűzvédelmi szabályok 

 
1) A közlekedők, folyosók (" D ") tűzveszélyes osztályba tartoznak! 

2) A közlekedőket, folyosókat, menekülési útvonalakat anyagtárolással, egyéb más 

tevékenységgel leszűkíteni, eltorlaszolni szigorúan TILOS! 

3) A menekülésnél számításba vett ajtókat, kijáratokat amennyiben az épületben személyek 

tartózkodnak lezárni nem szabad. 

4) Az ajtók teljes szélességükben nyithatók legyenek. 

 

 Büfére vonatkozó tűzvédelmi szabályok 
 

1.   A büfé („D”) tűzveszélyes osztályba tartozik. 

2. A büfé területén üzemelő berendezéseknek kifogástalan műszaki állapotban kell lenniük, 

ennek betartásáért a bérlő a felelős. 

3. Az alkalmazottakat minden évben tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, amit az üzemeltető 

köteles megtartani és megfelelően dokumentálni. 

4. A büfében (közvetlen környezetében) legalább 1 db ABC jelű porraloltó kézi tűzoltó 

készüléket kell készenlétben tartani. 

5. A tűzoltó készülékeket állandóan könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni, annak 

használatára valamennyi dolgozót ki kell oktatni. 

6. Elektromos hőt fejlesztő berendezést csak nem éghető anyagú alátéten és úgy szabad 

használni, hogy az környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen. 

7. A büfé közlekedési útjait, a közművek / víz, gáz, villany stb. / elzáró szerkezeteit állandóan 

szabadon kell tartani, azt áruval, göngyöleggel eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad. 

8. A tevékenység során keletkezett hulladékot szükség szerint, de legalább naponta el kell 

távolítani. 

9. Munka befejezésekor - a folyamatosan üzemelő hűtőberendezések kivételével - az 

áramtalanítást el kell végezni, az elektromos berendezéseket a hálózatról le kell választani. 

10. A helyiséget utolsóként elhagyó személy köteles a büfét átvizsgálni és minden olyan 

szabálytalanságot  megszüntetni, amely tűz okozója lehet. 

 

Kazánház, hőközpont, (gépház) 
 

1. A kazánház, hőközpont („D”) tűzveszélyes osztályba tartozik. 

2. A helyiségben csak az oda beosztott személyek tartózkodhatnak, idegen személyek oda nem 

léphetnek be. 

3. A helyiségben egyéb más éghető anyagot és éghető folyadékot tárolni nem szabad. 
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4. A biztonsági célokat szolgáló automatikus észlelő és jelző, továbbá beavatkozó berendezés 

működőképes állapotáról ellenőrzéssel és rendszeres karbantartással kell gondoskodni, amit 

külön szerződésben rögzítettek szerint végeznek. 

5. Szükség szerint kell gondoskodni a szellőző berendezések karbantartásáról és ellenőrzéséről, 

tisztításáról, valamint a segédberendezések, ventillátorok műszaki ellenőrzéséről és 

karbantartásáról. 

6. A kazánok kezelésére és karbantartására vonatkozóan a Kezelési és Műszaki Utasítást, valamint 

a Kazánbiztonsági Szabályzatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. 

7. A helyiség ajtaját állandóan csukott állapotban kell tartani. 

8. A kazánház védelméről hasadó-, nyíló felület van kialakítva. A hasadó-nyíló felület csak eredeti, 

a tervekben szereplő anyaggal, vagy a követelményeknek megfelelő anyaggal pótolható.  

9. A helyiségben – a kazánok összteljesítményének megfelelően – 1-2 db 12 kg-os ABC típusú 

egységtűz oltására alkalmas hordozható tűzoltó készülékről kell gondoskodni. 

 

Elektromos kapcsoló helyisége, elektromos elosztó környezete 
 

1. Az elektromos kapcsolóhelyiség („D”) tűzveszélyes osztályba tartozik. 

2. Az elektromos kapcsolótáblán fel kell tüntetni a műszaki adatokat és fel kell tüntetni az 

elektromos kapcsolási rajzot. 

3. A villamos leválasztó főkapcsoló és szakaszkapcsoló be- és kikapcsolt állapotát jól 

felismerhető módon meg kell jelölni. 

4. Az elektromos kapcsoló berendezés elhelyezésére szolgáló szekrény és elektromos 

helyiségek ajtójait zárt állapotban kell tartani és annak kinyitását, becsukódását akadályozó 

tárgyat előtte elhelyezni nem szabad. 

5. Az elektromos kapcsoló helyiségekben, környezetében semmiféle éghető anyag nem 

tárolható. 

6. Az elektromos helyiségben csak az oda beosztott dolgozók tartózkodhatnak. 

 

Textil-ruha, göngyöleg raktárakra vonatkozó tűzvédelmi szabályok 
 

1. A raktárak területén a dohányzás és a nyílt láng használata tilos! 

2. Dohányozni csak a felirattal kijelölt helyeken szabad, ahol a dohánynemű eloltásához nem 

éghető anyagú hamutálat kell biztosítani. 

3. Hamutálat papírkosárba, szemetes edénybe kiönteni tilos. 

4. Gázpalackot, tűz- és robbanásveszélyes, valamint tűzveszélyes éghető folyadékot csak külön 

tárolóhelyen szabad tárolni, azokat a raktárakban elhelyezni még ideiglenesen sem szabad. 

5. Az elektromos kapcsolókat, a kézi tűzoltó készülékeket, fali tűzcsapokat, valamint az 

azokhoz vezető utakat leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad. 

6. A raktárak közelében a mellékletben meghatározott számú, a tárolt anyag oltására alkalmas 

típusú kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. 

7. A raktárakban csak szabványos és zárt rendszerű elektromos berendezés használható, a 

világító lámpatestek csak védőburával üzemeltethetők. 
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8. A raktárakban elektromos főzőlap, kávéfőző nem üzemeltethető, ott bármilyen hőfejlesztő 

elektromos eszközt - a javítási tevékenységen kívül - használni nem szabad. 

9. Áramszünet esetére legalább zárt elektromos kézi lámpát kell készenlétben tartani. 

10. Nyílt lánggal járó javítási munka során az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre 

vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. 

11. A raktárakban a tárolási szabályokat kiemelt figyelemmel kell kísérni, a tároló helyiségekben 

a raktár kezelőjének műszakonként legalább egy alkalommal ellenőrzést kell tartani. 

12. A műszak, illetve a napi munka befejezése után, az eltávozás előtt a helyiséget utolsóként 

elhagyó személynek a helyiséget áramtalanítani kell, meg kell győződni arról, hogy nem 

maradt-e tüzet vagy balesetet okozó körülmény. 

13. Az észlelt hiányosságokat haladéktalanul meg kell szüntetni. 

14. A tűzvédelmi szabályok betartásáért a raktár megbízott kezelője a felelős. 

 

Gépjármű és gépkocsi tároló  
 

1. A gépjárműtároló („D”) tűzveszélyes osztályba tartozik. 

2. A gépjárműtároló helyiségben a dohányzás és nyílt láng használata tilos. 

3. A dohányzási tilalom betartása érdekében a helyiségben és a tároló helyen jól látható helyen, 

valamint a bejárati ajtóra kívülről megfelelő biztonsági szín- és alakjelű táblát kell 

elhelyezni. 

4. A jármű előmelegítésére csak olyan eszközt, anyagot szabad használni, amely tüzet vagy 

robbanást nem okozhat. 

5. Járó motorú járművet üzemanyaggal tölteni nem szabad. 

6. A gépjárműveket úgy kell elhelyezni, hogy azok szükség esetén gyorsan és biztonságosan 

eltávolíthatók legyenek. Az állásokat körül kell határolni, a mezőben fel kell tüntetni az ott 

tárolt gépkocsi forgalmi rendszámát. 

7. A gépjárműveket úgy kell elhelyezni, hogy ajtajai legalább az egyik oldalon teljes 

szélességben nyithatók legyenek. 

8. A gépjárműveket úgy kell elhelyezni, hogy azok menetirány szerint a kijárat felé legyenek. 

9. A gépjárművek vezetőfülke ajtaját lezárni nem szabad, az ajtókulcsokat azonosító jellel kell 

ellátni. 

10. Üzemképtelen gépjárművet úgy kell tárolni, hogy a többi gépjármű mozgását ne 

akadályozza. A gépjárműtárolóban olyan járművet elhelyezni tilos, amelyből az üzemanyag 

folyik vagy csepeg. 

11. A járművek villamos berendezéseit feszültség mentesíteni kell. 

12. Gépjárművet az udvarban az ajtótól, ablaktól és vészkijárattól legalább 2 méter távolságra 

lehet elhelyezni. 

13. Gépjárműtároló helyiségben vagy a tároló helyen éghető folyadékot tárolni, lefejteni, 

illetőleg a gépjárművet üzemanyaggal feltöltetni vagy tűzveszéllyel járó javítás és egyéb 

tevékenység végzése tilos. 

14. Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az 

azokhoz vezető közlekedési utat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel is tilos. 

15. A tároló bejárata közelében - jól látható, könnyen hozzáférhetően - 1 db 6 kg-os porral oltó 

tűzoltó készüléket, valamint 1/4 m3 homokot, szórólapátot kell készenlétbe helyezni, 

amelyeket helyükről eltávolítani vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni nem szabad. 

16. A napi munka befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó dolgozónak a 

villamos berendezéseket feszültség mentesítenie kell, valamint meg kell győződnie arról, 
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hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, 

hiánytalanságot meg kell szüntetni. 

 

Gépjármű és Gépkocsijavító műhely 
 

1. A gépkocsijavító műhely („D”) tűzveszélyes osztályba tartozik. 

2. A műhelyben a közlekedési utakat, kijáratokat állandóan szabadon és akadálymentesen kell 

tartani. Azokat eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. Anyagot, eszközt csak 

a kijelölt helyen lehet tárolni. 

3. A műhelyben csak a folyamatos karbantartás biztosítását szolgáló mennyiségű anyag 

tárolható úgy, hogy a közlekedést ne akadályozza. 

4. Tűzveszélyes és egyéb hulladék anyagot a műhelyből folyamatosan, de legalább a munka 

befejezése után el kell szállítani az erre kijelölt helyre. 

5. Éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záró fedővel ellátott nem 

éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. 

6. Az alkatrészeket éghető folyadékkal a műhelyben mosni, tisztítani tilos! Az esetleg 

szükségessé váló lemosásokat, tisztításokat mindenkor a szabadban kell elvégezni kellő 

óvatosság mellett. A megtisztított alkatrészeket csak szárazra törölve szabad a műhelybe 

vinni. A tevékenység végzése közben dohányozni, nyílt lángot alkalmazni 6 méteres körzeten 

belül tilos. 

7. Ha a munkafolyamat érdekében nélkülözhetetlen a tűzveszélyes folyadékok, anyagok 

felhasználása, akkor ezek tárolása kezelése a jogszabály előírásainak megfelelően történhet. 

8. Zsiradékot és kenőanyagot úgy kell tárolni, hogy az szét ne folyhasson. 

9. Az éghető folyadék tárolóedényénél, gépnél, berendezésnél és készüléknél az éghető 

folyadék csepegését, elfolyását meg kell akadályozni. A szétfolyt, illetőleg kiszivárgott 

anyagot haladéktalanul fel kell itatni és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell 

tárolni. 

10. A köszörűgépek mellé könnyen gyulladó anyagot elhelyezni tilos. 

11. A műhelyben csak egy oxigén és dissou-gázpalack tartható munkavégzés céljából kocsira 

szerelve, mindkét palack lánccal rögzítve. 

12. Hegesztési tevékenységet csak a biztonsági szabályok legmesszemenőbb betartása mellett (a 

munkavégzés 5 méteres körzetének hulladékmentesítése, tűzoltó készülék készenlétbe 

helyezése, a munkavégzők kioktatása) lehet. 

13. Hegesztési tevékenységet csak szakképzett, tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező dolgozók 

végezhetnek. 

14. A hegesztési tevékenység befejeztével - minden esetben - a környezetet át kell vizsgálni, az 

esetlegesen tüzet okozható körülményt meg kell szüntetni. 

15. A villamos berendezéseket és fogyasztókat csak a méretezésüknek megfelelő mértékben 

szabad terhelni. A gépeket, berendezéseket csak szakképzett villanyszerelő javíthatja, a 

biztosítékokat és izzókat is csak villanyszerelő cserélheti. 

16. A műszak befejezésekor a helyiséget, fogyasztókat áramtalanítani kell. 

17. Az elektromos berendezéseket állandóan tisztán kell tartani, azokat eltorlaszolni és 1 méter 

távolságon belül gyúlékony anyagot elhelyezni, tárolni tilos. 

18. A műhely takarítását a munka befejeztével vagy szükség szerint naponta el kell végezni. 

19. A tűzoltás céljára elhelyezett felszerelések helyét eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad, 

azokat rendeltetésüktől eltérően más célra használni tilos. 

20. A műhely dolgozói felelősek a tűzvédelmi előírások maradéktalan betartásáért, a tűzokozó 

körülmények megelőzéséért. 
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TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK 

Gépjárművek 
 

1. Az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a gépjármű olyan állapotban üzemeljen, hogy 

rendeltetésszerű használat során tűz- vagy robbanás ne keletkezzen. 

2. A gépjárműre vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartásáért üzemelés közben a gépjármű 

vezetője a felelős. 

3. Az intézmény valamennyi szállító gépjárművét fel kell szerelni a mellékletben szereplő 

jogszabály szerinti kézi tűzoltó készülékkel.  A személygépkocsihoz a kereskedelemben 

beszerezhető - e célnak megfelelő - kézi tűzoltó készülékeket mindenkor biztosítani kell. 

4. A készülékeket mindenkori üzemképes állapotát, ellenőrzését biztosítani kell. 

5. A járműveken úgy kell a készüléket elhelyezni, hogy az állandóan hozzáférhető legyen. 

6. Az intézmény területén csak olyan jármű üzemelhet, amely környezetére nem jelent 

gyújtóveszélyt. A gépjármű az éghető, anyagot csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy 

az égéstermék azt meg ne gyújtsa. (udvaron való késztermék tárolása). 

7. A készárút szállító gépjármű rakodóterén dohányozni TILOS! 

8. A vezetőfülkéből égő cigarettavéget kidobni TILOS!, mert az a környezetében (adott helyen) 

tüzet okozhat. 

9. A járművek előmelegítésére csak olyan anyag vagy folyadék használható, amely tüzet, vagy 

robbanást nem okoz. Járó motorú gépkocsit üzemanyaggal feltölteni TILOS! 

10. Gondoskodni kell a gépjárművek elektromos szerelvényeinek állandó karbantartásáról, mert 

a zárlat, a túlizzás, szikrázás tüzet okozhat. 

11. A gépjárművek műszaki állapotára folyamatosan gondot kell fordítani, a bekövetkezett 

hibákat az észleléskor azonnal ki kell javítani, a tűz megelőzése érdekében. 

12. Az intézmény területén gépjármű csak garázsban vagy a szabadban kijelölt helyen tárolható. 

13. A lezárt gépjármű kulcsát azonosítási jeggyel kell ellátni és könnyen hozzáférhető helyen 

kell őrizni. (portán, szekrényben) 

14. Üzemképtelen gépjárművet úgy kell elhelyezni, hogy az a többi járművet a mozgásban ne 

akadályozza. 

15. Több jármű tárolásánál azokat úgy kell elhelyezni, hogy a járművek ajtói teljes szélességben 

nyithatók legyenek, az egymás mögött álló járművek között pedig legalább 80 cm távolságot 

kell tartani. 

16. Garázsban, tárolóban elhelyezett gépjármű gyújtáskapcsolójából az üzemeltetés 

befejezésekor az indítókulcsot ki kell venni. 

17. Garázsban vagy tárolóban tűzveszélyes folyadékot lefejteni vagy ott tárolni, gépjárművet 

üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet folytatni (hegesztés, forrasztás, 

előmelegítést, egyéb nyílt lánggal járó tevékenységet) SZIGORÚAN TILOS! 

 

A gázkazánok üzemeltetésére vonatkozó tűzvédelmi szabályok 
 

a) A gázkazán 5 méteres környezetében a dohányzás és a nyílt láng használata TILOS! 

b) A kazánt az arra előírt felügyelet mellett szabad üzemeltetni, a felügyeletet ellátó 

személy a " Kezelési Utasítás "-ban előírt időszakonként. Ennek tényét és a 

megállapításokat naplóba köteles rögzíteni. 

c) A " Kezelési Utasítás"-t és az üzemeltetési naplót a berendezés közelében jól látható 

helyen kell elhelyezni, s azt ellenőrzés során az ellenőrző személy rendelkezésére kell 

bocsátani. 

a. A kazánt évente egy alkalommal szakemberrel felül kell vizsgáltatni, melynek 

eredményét írásban kell dokumentálni. A karbantartási terv szerint el kell végezni a 

szükséges javítási és karbantartási munkálatokat. 
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d) A kazán egy méteres környezetében semmilyen idegen éghető vagy nem éghető anyagot 

elhelyezni még ideiglenes jelleggel sem szabad. 

e) A gázvezeték szakasz- és főelzáróját, az elektromos kapcsolókat, a kézi tűzoltó 

készülékeket, valamint az azokhoz vezető utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem 

szabad. 

f) Nyílt lánggal járó javítási munka során az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre 

vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. 

g) A műszak, illetve a napi munka befejezése után, illetve a kazán üzemelésének 

ellenőrzésekor az eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek a helyiséget 

áramtalanítani kell, meg kell győződnie arról, hogy nem maradt-e tüzet, vagy balesetet 

okozó körülmény. 

h) Az észlelt hiányosságokat haladéktalanul meg kell szüntetni. 

i) A tűzvédelmi szabályok betartásáért a kazán üzemeltetésével, felügyeletével, 

ellenőrzésével megbízott dolgozók a felelősek. 

 

Az elektromos berendezésekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok 

 

A létesítményekben, helyiségekben az elektromos vezetékek szerelése, a berendezések üzemeltetése 

feleljen meg a vonatkozó előírásainak. 

A fentieken túlmenően az alábbi előírásokat kell betartani: 

a) A nedvességgel járó helyiségekben az elektromos szerelést és csatlakozásait tömítetten kell 

szerelni. 

b) A biztosítékokat olyan szekrényben kell elhelyezni, amely kizárja, hogy tűzveszélyes 

anyagot bárki a biztosíték közelébe helyezzen. 

c) A lámpatesteket védőburával kell ellátni. 

d) A szerelvényeket és a berendezéseket a rájuk rakódott szennyeződésektől rendszeresen 

meg kell tisztítani. 

e) Az elektromos kapcsoló és elosztószekrényekre a kapcsolási ill. elosztási sémát jól 

láthatóan fel kell tüntetni. 

f) A csoportosan elhelyezett biztosítékok rendeltetését, hovatartozását felirattal kell jelölni. 

g) Az elektromos fő és szakaszkapcsolók rendeltetését valamint azok ki és bekapcsolt 

helyzetét felirattal kell jelölni, a hozzá vezető közlekedési utakat állandóan szabadon kell 

tartani. 

h) A villamos berendezéseket szabványos figyelmeztető táblával kell ellátni. 

 

Javítási tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi szabályok: 

 

a) Tűzveszélyes folyadékkal bármilyen jellegű tűzveszélyes tevékenységet végezni pl. 

alkatrészmosás nem szabad. 

b) Olajos rongy csak nem éghető anyagú és jól záródó fedővel ellátott edényben tárolható. Az 

edényre "olajos rongy" feliratot kell elhelyezni. 

c) A szétfolyt tűzveszélyes folyadékot azonnal nem éghető anyaggal fel kell itatni és azt külön 

helyen kell tárolni. 
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d) A veszélyes hulladékok tárolásánál pl. olajos rongy, fáradt olaj, flakonok, stb. a 

környezetvédelmi szabályokat be kell tartani. 

e) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak előzetes írásos engedély alapján szabad 

végezni, az erre vonatkozó fejezetben előírtak szerint. 

f) A vizsgáló (stek) lámpa csak burával és a mechanikai sérülés ellen védőráccsal ellátva 

használható. 

g) A hőt sugárzó berendezések és az éghető anyagok között olyan tűztávolságot kell tartani, 

hogy a keletkező hő az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. 

 

Gázüzemeltetésű készülékekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok: 

 

a) Csak kifogástalan műszaki állapotú berendezés használható. 

b) A berendezésen javítást, karbantartást csak szakember végezhet. 

c) Gázüzemű berendezést csak nagy légterű helyiségben szabad üzemeltetni, azt huzamosabb 

időre felügyelet nélkül hagyni nem szabad. 

d) Pébégáz-palack cseréje esetén meg kell győződni a tömítőgyűrű épségéről, minden esetben 

azt újra cserélni kell. (A 4-9 pontokban előírtak a rendkívüli esetekben esetlegesen 

gázpalackról üzemeltetett berendezésekre érvényesek.) 

e) Gázpalack cseréje esetén meg kell győződni a palackok szivárgásmentességéről. Erre nyílt 

lángot használni szigorúan TILOS ! 

f) A szivárgás ellenőrzését minden esetben szappanos oldattal kell elvégezni. 

g) Szivárgó gázpalackot üzemeltetni tilos ! 

h) A berendezés csak nyomáscsökkentővel üzemeltethető. 

i) A tömlők műszaki állapotáról szemrevételezéssel rendszeresen meg kell győződni, hibás, 

repedt tömlővel a berendezést üzemeltetni nem szabad. 

j) A berendezést begyújtani csak a kezelési utasításban meghatározottak szerint szabad. 

k) Munkaszüneti időben a berendezést felügyelet nélkül üzemeltetni TILOS! 

l) A berendezés és az egyéb éghető anyagok között megfelelő tűztávolságot kell tartani a 

hősugárzásból keletkező tűzesetek megelőzése érdekében. 

m) A berendezés nem megfelelő üzemelése esetén azt azonnal ki kell kapcsolni, a fűtést 

haladéktalanul meg kell szüntetni. 

 

Festésre kijelölt hely: 

 

A munkavégzés 6 méteres veszélyességi övezete ("A") robbanásveszélyes tűzveszélyességi 

osztályba tartozik. 

a) A veszélyességi övezet területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos, amit táblával 

kell megtiltani. 

b) Tilos a veszélyességi övezetben szikrázással, nyílt lánggal járó munkafolyamatot végezni, 

szikrát képező vasalt lábbelit vagy statikus feltöltődésre hajlamos ruházatot viselni! 

c) Az alkalmi munkahelyeken (épületeken) a mázolásnál, parkettalakkozásnál csak a munka 

folyamatos biztosításához szükséges festék,- hígító- és lakkanyagot szabad tartani. 
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d) A munka megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a munkahelyen nem üzemel e 

olyan fűtő-, főző-, világító vagy egyéb berendezés, amely tüzet vagy robbanást idézhet elő. 

e) A helyiségben tartózkodó személyeket figyelmeztetni kell a dohányzás és nyílt láng 

használatának tilalmára. A munkavégzés alatt idegen a munkahelyen nem tartózkodhat. A 

kivételezett anyagokat abban a helyiségben kell elhelyezni, ahol még a munkát nem végzik. 

f) Egyszerre csak egy edényt szabad megnyitni, és csak annyi anyagot szabad munka-

edényzetbe önteni, amelyből a lakkozást végzik, amennyi egy munkafolyamat 

elvégzéséhez szükséges. Lehetőleg ez a mennyiség egy liternél ne legyen több. Ha 

szükséges, inkább többször töltsük meg az edényt. 

g) A felbontott tárolóedényt dugóval, fedéllel le kell zárni, azt nyitva hagyni nem szabad, 

feldőléstől óvni kell. 

h) A munka végzése során hatásos szellőztetésről kell gondoskodni. 

i) A munka befejezése után vagy szüneteltetése alatt a festék- és lakkanyagokat vissza kell 

szállítani a tároló helyre. 

j) A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell arról győződnie, hogy 

nincs e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat.  

A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni. 
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 Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola. 6900, Makó, Szép 

u.2-4. sz.. 
 

 

A helyiségek 

megnevezése 

 

Tűzveszélyességi osztályba sorolás m2-ben 
(MSZ 1600) 

MSZ 2364 

szerinti 

jelleg 

Robbanásveszélyes osztály Tűzveszélyes osztály 
Nem 

tűzveszélyes 

osztály 

A B C D E 

FÖLDSZINT 

1. Főbejárat előtér    65  Száraz 

2. Porta    19  Száraz 

3. Folyosó     93 Száraz 

4. Tanterem 18-as    28  Száraz 

5. Szertár 18-as    15  Száraz 

6. Takarítók öltözője   15   Száraz 

7. Raktár 15-ös    19  Száraz 

8. Textil raktár 14/b   12   Száraz 

9. Raktár és előtér    18  Száraz 

10. Iroda és 

tankönyvraktár 

  27   Száraz 

11. Fizikaszertár    24  Száraz 

12. Tanterem 11-es    96  Száraz 

13. Irattár   26   Száraz 

14. Audiovizuális terem    122  Száraz 

15. Vetítő helyiség    13  Száraz 

16. Folyosó     37 Száraz 

17. Tanterem 3-as    52  Száraz 

18. Tanterem 4-es    41  Száraz 

19. Büfé    10  Száraz 

20. Tornatermi fiúöltöző   28   Száraz 

21. Tornatermi fiúmosdó     23 Id.nedves 

22. Tornaterem I    147  Száraz 

23. Közlekedő     8 Száraz 

24. Tornaterem II    187  Száraz 

25. Kondi terem    25  Száraz 

26. Szertárak   15   Száraz 

27. Tornatermi 

lányöltöző 

  28   Száraz 

28. Tornatermi 

leánymosdó 

    23 Id.nedves 

29. Lakatos műhely    30  Száraz 

30. Hegesztő műhely    15  Száraz 

31. TMK raktár    14  Száraz 

32. Átjáró folyosó     14 Száraz 

33. Raktár (volt lőtér)    45  Száraz 
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A helyiségek 

megnevezése 

 

Tűzveszélyességi osztályba sorolás m2-ben 
(MSZ 1600) 

MSZ 2364 

szerinti 

jelleg 

Robbanásveszélyes osztály Tűzveszélyes osztály 

Nem 

tűzveszélyes 

osztály 

A B C D E 

I. EMELET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pénztár    14  Száraz 

2. Könyvelés    26  Száraz 

3. Gazdasági Ig. hely. 

iroda 

   19  Száraz 

4. Igazgatói iroda    29  Száraz 

5. Igazgató hely. iroda    12  Száraz 

6. Titkárság    19  Száraz 

7. Műszaki Ig. hely. 

iroda 

   17  Száraz 

8. Kávézó    9  Száraz 

9. Tanári szoba    103  Száraz 

10. Tanterem 16-os    53  Száraz 

11. Gyak. okt. vez. iroda     16  Száraz 

12. Tanterem 35-ös    60  Száraz 

13. Sertár    20  Száraz 

14. Tanterem 33-as    72  Száraz 

15. Sokszorosító   25   Száraz 

16. TV studió    47  Száraz 

17. Szertár 32-es    18  Száraz 

18. Tanterem 31-es    66  Száraz 

19. Villanyszerelő 

műhely 

   20  Száraz 

20. Tanterem 22-es    63  Száraz 

21. Stúdió szertár    10  Száraz 

22. Szertár 24-es    24  Száraz 

23. Tanterem 25-ös    59  Száraz 

24. Tanterem 27-es    47  Száraz 

25. Tanterem 28-as    27  Száraz 

26. Női WC     9 Id.nedves 

27. I. emeleti folyosók     156 Száraz 

28. Lépcsőház     17 Száraz 
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A helyiségek 

megnevezése 

 

Tűzveszélyességi osztályba sorolás m2-ben 
(MSZ 1600) 

MSZ 2364 

szerinti 

jelleg 

Robbanásveszélyes osztály Tűzveszélyes osztály 

Nem 

tűzveszélyes 

osztály 

A B C D E 

II. EMELET 

1. Tanterem 19-es    30  Száraz 

2. Tanterem    36  Száraz 

3. Taniroda    52  Száraz 

4. Kis folyosó, 

lépcsőház 

    30 Száraz 

5. Tanterem 1-es    102  Száraz 

6. Szertár 1/b    24  Száraz 

7. Tanterem 2-es    85  Száraz 

8. Szertár 3-as    10  Száraz 

9. Férfi WC     14 Száraz 

10. Tanterem 5-ös    20  Száraz 

11. Tanterem 6-os    35  Száraz 

12. Tanterem7-es    41  Száraz 

13. Szertár 7/a    12  Száraz 

14. Tanterem 8-as    57  Száraz 

15. Tanterem 9-es    60  Száraz 

16. Szertár 9/a    36  Száraz 

17. Tanterem 12-es    27  Száraz 

18. Hátsó lépcsőház     12 Száraz 

19. Női WC     11 Száraz 

20. Tanterem 14-es    63  Száraz 

21. Szertár 14/a    24  Száraz 

22. Tanterem 16-os    71  Száraz 

23. Szertár 16/a    18  Száraz 

24. Tanterem 17-es    62  Száraz 

25. Szertár 17/a    18  Száraz 

26. II. emeleti folyosók     156 Száraz 

Padlástér       

27. Lépcsőház     12 Száraz 

28. Folyosók     50 Száraz 

29. Tanterem 3-as    60  Száraz 

30. Tanterem előtér 3-as    10  Száraz 

31. Tanterem szertár 3-

as 

   25  Száraz 

32. Tanterem 5-ös    77  Száraz 

33. Tanterem szertár 5-

ös 

   35  Száraz 

34. Tanterem 8-as    36  Száraz 

35. Raktár    22  Száraz 

36. Tanterem 10-es    66  Száraz 
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Az épületek tűzveszélyességi osztályba sorolása 

A helyiségek 

megnevezése 

Tűzveszélyességi osztályba sorolás m2-ben  

Össz: 
A-B 

 

Robbanás veszélyes 

C-D 

 

Tűzveszélyes 

E 
Nem 

tűzveszélyes 

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola. Makó, szép u. 2-4. 

1. Iskola épület  3900  3900 

     

     

     

 

Összesen: 

m2  3900  3900 

%  100  100 

 

 

 

A GALAMB JÓZSEF Mezőgazdasági Szakképző Iskola az alacsony kockázati, 

AK osztályba tartozik. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Tanterem szertár 10-

es 

   10  Száraz 

ÖSSZESEN   176 3083 641 3900 

%   4,5% 79% 16,5% 100% 



TVSZ Galamb József 2016    

33/44 

 

Tankert 

6900. Makó, Rákosi út. 

tűzveszélyességi osztályba sorolása 

 

 

A helyiségek 

megnevezése 

 

Tűzveszélyességi osztályba sorolás m2-ben 
(MSZ 1600) 

MSZ 2364 

szerinti 

jelleg 

Robbanásveszélyes osztály Tűzveszélyes osztály 

Nem 

tűzveszélyes 

osztály 

A B C D E 

MŰHELY ÉPÜLETE 

1. I. sz. Műhely    139,20  Száraz 

2. II. sz. Műhely    41,70  Száraz 

3. Tanári szoba    12,23  Száraz 

4. Tanuló    66,64  Száraz 

5. Gyümölcstároló    17,00  Száraz 

6. Fiú öltöző   26,00   Száraz 

7. WC, mosdó     16,47 Id.nedves 

ÖSSZESEN   26,00 276,77 16,47 319,24 

%   8,1 % 86,7 % 5,2 % 100 % 

 

 

 

 

A helyiségek 

megnevezése 

 

Tűzveszélyességi osztályba sorolás m2-ben 
(MSZ 1600) 

MSZ 2364 

szerinti 

jelleg 

Robbanásveszélyes osztály Tűzveszélyes osztály 

Nem 

tűzveszélyes 

osztály 

A B C D E 

OKTATÓ ÉPÜLET 

1. Étkező    9,60  Száraz 

2. Labor    10,02  Száraz 

3. Tanári szoba    10,02  Száraz 

4. Folyosó     19,76 Száraz 

5. Raktár   5,76   Száraz 

6. Műtrágya raktár   5,76   Száraz 

7. Tanterem    39,65  Száraz 

8. Télikert    13,00  Száraz 

ÖSSZESEN   11,52 82,29 19,76 113,57 

%   10,1 % 72,5 % 17,4 % 100 % 
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Az épületek tűzveszélyességi osztályba sorolása 

A helyiségek 

megnevezése 

Tűzveszélyességi osztályba sorolás m2-ben  

Össz: 
A-B 

 

Robbanás veszélyes 

C-D 

 

Tűzveszélyes 

E 
Nem 

tűzveszélyes 

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola. Makó, szép u. 2-4. 

1. Műhely épület  319,24  319,24 

2. Oktató épület  113,57  113,57 

3. Nyúl ól  30,27  30,27 

4. Sertés ól  44,39  44,39 

5. Magtár, 2db szoc. 

blokk 

 163,58 34,86 198,44 

6. Szénatároló, juh 

ellető és hod. 

 67,20 73,69 140,99 

     

 

Összesen: 

m2  812,04 34,86 846,90 

%  95,8 4,2 % 100 % 

 

 

Tankert 6900. Makó, Rákosi út. az alacsony kockázati, AK 

osztályba tartozik. 
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1. sz. Melléklet 

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélye 

 

Tevékenység helye:  ..................................................................................................................... 

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

 

Tevékenység ideje: 20.... ............................. hó, ........... nap, ........... órától 

20.... ............................. hó, ........... nap, ........... óráig 

 

Tevékenységet végzők neve: ........................................    ........................................ 

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

 

Tevékenységet végzők beosztása: .............................................. 

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

 

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

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

A tevékenység tűzveszélyes környezetben történik ? NEM, ha IGEN, akkor a felügyeletet biztosító 

személyek neve és beosztása: 

 

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

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

A tevékenység helyén az alábbi tűzoltó felszereléseket és tűzoltó készülékeket kell készenlétbe 

helyezni : 

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

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

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, valamint a helyszíni szemle alapján a nyomtatvány hátoldalán 

lévő tűzvédelmi előírások és az alábbi különleges előírások  

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

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

végrehajtása, illetve betartása mellett végezhető 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

engedélyt kiadó neve, beosztása 
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A felsorolt előírásokat az alábbi - a helyi sajátosságoknak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal 

kiegészítem: 

(Ha a munkát külső személy végzi és engedélyezi) 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

 

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

létesítmény vezetője, megbízottja 

 

A felsorolt előírásokat tudomásul veszem, és azok megtartásáért büntetőjogilag felelősséget vállalok: 

 

 

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

 munkát végző aláírása   munkát végző aláírása 

 

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

 munkát végző aláírása   munkát végző aláírása 

 

 

A tevékenység befejezését a feltételek meghatározójának jelenteni kell! 

 

 

A tevékenység befejezésének ideje: 20........   ............................. hó  ........ nap ......... óra 

 

 

 

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

Tudomásul vettem: 

feltételeket meghatározó 

neve (aláírása) 
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-  

2. sz. Melléklet 

tűzoltó készülék taktika 

ROSSZ JÓ 

 

 

 

 

 

 

 
 

A tüzet 

szélirányból kell 

oltani! 

Felületi tüzeket 

„tőlünk elhajtva 

kell oltani! 

Csepegő, vagy 

folyó anyag tüzét 

felülről lefelé kell 

oltani! A tűzoltáshoz 

szükséges 

készülékeket  

egyidejűleg kell  

bevetni. 
(nem egymás után!) 

Ügyelni kell a 

visszagyulladásra! 

A használt tűzoltó- 

készülékeket nem 

szabad 

visszaakasztani! 

Gondoskodni kell az 

újratöltésről! 
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        3. sz. Melléklet 

Nyilvántartási napló tűzoltó készülékekhez 

h) ............................................................................................................................................................ 

A készenlétben tartó neve 

i) ............................................................................................................................................................ 

Az ellenőrzést végző neve 

j) ............................................................................................................................................................ 

A tűzoltó készülékek ellenőrzési és javítási nyilvántartása, a javító(k) neve:  

k) ............................................................................................................................................................ 

l) ............................................................................................................................................................ 

 

Sor-  

szá

m 

 A tűzoltó készülék  Az ellenőrzés 

időpontja  

20…..év,  negyedév 

 Javítás  Megjegyzés 

   

készenléti  

helye 

 típusa  gyári 

száma 

 I.  II.  III.  IV. 
    

                    

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 Aláírás:             
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4. sz. Melléklet 

TŰZRIADÓ TERV 
(általános) 

 

A terv feladata tűz-, katasztrófa vagy bombariadó esetén az épületek kiürítése, élet- és vagyon 

mentés, tűzoltás. 

Célja: az épület minél gyorsabb elhagyása, veszély esetén a személyi sérülések elkerülése, a tűz 

továbbterjedésének megakadályozása, a keletkezett tűz eloltása. 

I. Tűzjelzés munkaidőben 

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, vagy 

bombarobbantására utaló körülményről hall, az haladéktalanul köteles értesíteni a vezetőket. 

A vezető, ill. helyettese, távollétükben az irodában tartózkodó személyek kötelesek 

haladéktalanul értesíteni a tűzoltókat, vagy a rendőrséget. A jelző személy a jelzés megtétele 

után meggyőződik a hozzá érkezett jelentés tényéről és ennek függvényében teszi meg a további 

intézkedéseket. 

 A tüzet jelző személy feladata: 

a) elrendeli a riadót (hangos szóval, tűzjelzővel) 

 

b) értesíti a Tűzoltóságot (105, 112) 

A bejelentés tartalmazza:  

     - az esemény pontos helyét 

     - mi történt, mi ég, mi van veszélyben 

     - emberélet van-e veszélyben 

- a jelző személy nevét és telefonszámát  

Az intézmény dolgozóinak feladatai: 

a) riasztás esetén azonnal kinyitnak minden szabadba vezető kijáratot az ajtók teljes 

szélességében 

b) a gyermekek, vendégek, ügyfelek, munkavállalók,…stb. - továbbiakban emberek - 

biztonságos helyre való irányítása, a testi épségének védelme 

c) közreműködnek a kiürítés zavartalan lebonyolításában 

d) biztosítják a lezárt helyiségek kulcsainak esetleges hozzáférhetőségét 

e) nappali időszakban a főkapcsolóval (kismegszakítóval) elvégzik az épület teljes 

áramtalanítását 

f) biztosítják, hogy illetéktelen személyek az elektromos főkapcsolót nehogy véletlenül 

visszakapcsolják 

g) a rendelkezésre álló eszközökkel megkezdik a tűz oltását 
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h) elzárják a közművek nyitó és zárószerkezeteit 

i) segítenek az értékek mentésében 

A riadó jelzése: A helyi sajátosságoknak megfelelően (iskola csengő, kolomp, harang, vasúti sín) 

3x10 másodpercig tartó szaggatott működtetése, illetve hangos szóval történő értesítés. 

Feladatok:  

a) A létesítményben levőket haladéktalanul ki kell irányítani a szabadba, biztonságos 

helyre, ahol az indokoltságnak megfelelően létszámellenőrzést kell tartani. 

b) A rendelkezésre álló tűzoltó felszereléssel, készülékkel megkezdik a tűz 

körülhatárolását, oltását. 

c) A lehetőségeknek megfelelően a veszélyeztetett értékeket mentik és azok őrzéséről 

gondoskodnak. 

d) Felkészülnek a tűzoltók fogadására: Közlekedési út, felvonulási terület biztosítása. Az 

ott parkoló járművek eltávolítása. Útbaigazító szükség szerinti biztosítása. 

e) Sérülés, vagy annak közvetlen veszélye esetén orvos, elsősegély, mentők riasztása. 

 II. Tűzoltó felszerelések 

Az intézményben tűzoltó készülékek vannak készenlétben tartva, amelynek helyét és használatát 

minden dolgozónak kötelessége megismerni. 

Minden intézményhez 100 méteren belül, közterületen, a közmű hálózatról biztosítva van a 

szükséges mennyiségben az oltóvíz. 

III. Kiürítés bombariadó esetén 

a) A bombariadóra utaló jelzést haladéktalanul továbbítani kell RENDŐRSÉGRE a 107 

telefonszámon. 

b) A rendőrségtől kapott információ alapján vagy saját hatáskörben azonnal el kell 

rendelni a riasztást. 

c) A kiürítés megegyezik a tűzriadónál történő kiürítés módjával. 

IV. Oktatási feladatok 

a) A tanulókkal gyakoroltatni kell a menekülés lehetőségeit 

b) Valamennyi dolgozóval meg kell ismertetni a tervben foglaltakat, a tűzoltóeszközök 

megfelelő használatát 

c) A tűzriadó tervet évente egy alkalommal gyakoroltatni kell, amelyet írásban is 

rögzíteni kell. 

V. Munkaszüneti időben értesítendő személyek neve és címe: 

Külön jegyzéken a Tűzriadó Tervhez csatolva. 

 

VI. Egyéb tudnivalók 

 Elektromos főkapcsoló helye  Árammérő óránál 

 Gázföelzáró csap helye  Nyomáscsökkentőnél 
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VII. Veszélyforrások: 

 nyílt lánggal járó tevékenység (hegesztés, köszörülés, sarokcsiszolás, tábortűz, 

szalonnasütés, bográcsban főzés, szemét égetés,…stb), 

 tüzelő berendezések használata, 

 pébégáz palackok használata, 

 a munkavégzés során a tűzvédelmi szabályok megsértése, figyelmetlenség, 

gondatlanság, esetleges szándékosság. 

VIII. Egyéb megjegyzés:  

A tűzriadó terv egy példányát állandóan hozzáférhető helyen kell el helyezni, az abban 

foglaltak naprakészségét folyamatosan kell biztosítani. 

A tűzriadó, kiürítési, bombariadó tervben foglaltak be nem tartása, megsértése esetén az 

elkövetővel szemben felelősségre vonást kell kezdeményezni! 

 

 

Makó, 2016. 01. 13.  

 

 Jóváhagyom: 

 

 

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

                                Igazgató                                                        Tűzvédelmi megbízott 
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5. sz. melléklet 

 

 

ABeépített tűzjelző berendezés 
felülvizsgálata (teljes rendszer) 

OTSZ előírása 
alapján 

6 hónaponként 
(ill. engedély 
szerint) 

Tűzvédelmi 
megbízott 

külső vállalk. 

Villamos berendezések felülvizsgálata     
 Rbv helyiségben, szabadtéren, 

OTSZ előírása 
alapján 

3 évente 
Tűzvédelmi 
megbízott külső vállalk.  Tv helyiségben, szabadtéren. 6 évente 

   

Villámvédelmi berend. felülvizsgálata     

 Rbv helyiségben, szabadtéren, 
OTSZ előírása 
alapján 

3 évente 
Tűzvédelmi 
megbízott 

külső vállalk.  Tv helyiségben, szabadtéren. 6 évente 

   

 

 Ellenőrizni kell a kiürítési útvonalon található biztonsági és irányfény berendezések 

működőképességét az OTSZ előírása alapján. Az  MSZ EN 50172; 2004 –es szabvány ad útmutatást 

a biztonsági és irányfény berendezések karbantartására. 

                                                 
 
 

Tárgya Előírás Időszak Felelős Végrehajtó 

Hordozható tűzoltó készülékeknél 
a készenlétben tartó ellenőrző 
vizsgálata. 

OTSZ előírása 
alapján negyedévente 

Tűzvédelmi 
megbízott 

Tűzvédelmi 
megbízott 

MSZ 1040 jelzésű* hordozható 
tűzoltó készülékek 

   . 

 ellenőrzése, OTSZ előírása 
alapján 

6 hónaponként Tűzvédelmi 
megbízott 

külső vállalk 
 nyomáspróbája. 5 évente 

MSZ EN 3 jelzésű** hordozható 
tűzoltó készülékek 

    

 alapellenőrzése és javítása, 
OTSZ előírása 
alapján 

évente 
Tűzvédelmi 
megbízott 

külső vállalk.  középellenőrzése és javítása, 5. és 15. év 

 teljeskörű ellenőrzése és javítása. 10. év 

Föld feletti, föld alatti tűzcsapok és 
tartozékai, szerelvényei 

    

 felülvizsgálata, OTSZ előírása 
alapján 6 hónaponként 

Tűzvédelmi 
megbízott 

tűzvédelmi 
megbízott 

 karbantartása. külső vállalk. 

Falitűzcsap-szekrény     

 felülvizsgálata, OTSZ előírása 
alapján 

6 hónaponként 
Tűzvédelmi 
megbízott 

tűzvédelmi 
megbízott 

 karbantartása. külső vállalk. 

Víztárolók     

 felülvizsgálata, OTSZ előírása 
alapján 6 hónaponként 

Tűzvédelmi 
megbízott 

 

 karbantartása. külső vállalk. 

Tűzoltó nyomótömlők nyomáspróbája 
OTSZ előírása 
alapján 5 évente 

Tűzvédelmi 
megbízott 

külső vállalk. 

Tűzjelző központ működésének 
ellenőrzése. 

OTSZ előírása 
alapján 

naponta 
Tűzvédelmi 
megbízott 

Portai 
szolgálat 
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6. sz. Melléklet 
TŰZV. MEGB. KINEVEZÉS (minta) 

 
 

 

 

MEGBÍZÁS 
 

 

 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Tv. alapján, 

a létesítmény Tűzvédelmi Szabályzatában foglalt jogkörömnél fogva megbízom: 

 

 

 

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

név 

 

 

 

Asszonyt/Urat, az intézmény 

 

 

Tűzvédelmi megbízottjává 
 

 

Feladatát a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályok, valamint a létesítmény Tűzvédelmi Szabályzatában 

foglaltak alapján köteles ellátni. 

 

A megbízás visszavonásig érvényes. 

 

 

 

Makó, 20…... ……………… hó ….. nap 

 

 

P.H. 

 ….................................. 

 igazgató 
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TŰZVÉDELMI OKTATÁSI TEMATIKA 

 

Az égésre vonatkozó ismeretek: Az égés feltételei, tűzveszélyességi osztályba sorolás, 

öngyulladás. 

 

Általános tűzmegelőzési szabályok: Rendeltetésszerű használat, tűzveszélyes tevékenység, 

dohányzás, raktározás, tárolás, szállítás, tüzelő, fűtő berendezések, világító és villamos 

berendezések. 

 

A tűz oltásához, mentéshez szükséges ismeretek: Oltóanyagok, az egyes anyagfajták olthatósága, 

tűz esetén végrehajtandó feladatok, A tűz és füst egészség-károsító hatása ellen való 

védekezés. 

 

Egyéb alapismereti témakörök: A tűzjelzés szabálya, tartalma, tűzoltókészülék-ismeret, 

tűzvédelmi jelző és tiltó táblák. 

 

Munkahelyi tűzvédelmi ismeretek: Tűzvédelmi szabályzat, technológiához kapcsolódó tűzvédelmi 

ismeretek, tűzjelzési lehetőségek, menekülési lehetőségek, riasztási oltási feladatok, tűzoltó 

eszközök készenlétben tartása és használata, tűzvédelmi előírások megszegésének 

következményei. 

 

 

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

                                                                                      Rajos Tibor középfokú tv: 179/1985.Kf 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap:  https://niszavdh.gov.hu      E-mail:  ekozig@1818.hu


Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
http://niszavdh.gov.hu.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum HORVÁTH
ZOLTÁN JÓZSEF ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2020.02.27. 07.44.06


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: HORVÁTH ZOLTÁN JÓZSEF
Születési hely: MAKÓ
Születési dátum: 1975.01.18.
Anyja neve: VESZELKA ANNA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.
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