
TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

RENDELKEZŐ RÉSZ

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított 1996. évi 
XXXI. törvény 19. § (1) bekezdésének kötelezése, valamint a Tűzvédelmi Szabályzat készíté-
séről szóló módosított 30/1996. (XII.6.) BM rendelet iránymutatása alapján a Darvas József 
Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményeire vonatkozólag kiadom 
az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot.

A Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: szabályzat) célja, hogy az intézmények tevékenységi 
körével, a használattal összefüggő veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának szerveze-
ti, technikai feltételeit, valamint a biztonságos működést, a munkaszervezet belső tűzvédelmi 
viszonyait szabályozza. 

A szabályzatban rögzítésre kerülő szabályok betartása az intézmények területén dolgozók, va-
lamint a létesítmények területén tartózkodók biztonságát szolgálja, ezért a dokumentumban 
foglaltak megismerése és megtartása mindenki közös ügye. 

A szabályzatot mellékleteivel együtt átadás-átvételi elismervény ellenében, igazolható módon 
át kell adni valamennyi vezető beosztású személynek. Jelen szabályzat értelmezésében vezető 
beosztású személynek minősül minden olyan, a munkáltatóval munkaviszonyban lévő munka-
vállaló, aki más személy munkája felett utasítási, irányítási, ellenőrzési vagy felügyeleti jogot 
gyakorol. A szabályzatból (mellékleteivel együtt) egy-egy példányt el kell helyezni az igazga-
tói irodában.

A szabályzatban foglaltak megtartatásáért az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatá-
ban taglalt vezetők felelősek.

Elrendelem, hogy a szabályzatban foglaltakat – annak személyi hatálya alá tartozó személyek 
– sajátítsák el, az előírt feladataikat, kötelezettségeiket maradéktalanul teljesítsék. A szabály-
zatban foglalt  előírások megszegése vagy nem megfelelő  végrehajtása fegyelmi,  súlyosabb 
esetben szabálysértési vagy büntetőeljárást vonhat maga után.

A szabályzatot érintő, tűzvédelmi helyzetre kiható mindennemű változást a szabályzatba be 
kell vezetni, a szabályzat kiegészítését, módosítást az igazgató jóváhagyó aláírásával kell ki-
adni. A szabályzatot rendszeresen, de legalább évenként felül kell vizsgálni és a szervezeti 
vagy a jogszabályi változásoknak megfelelően, ki kell egészíteni vagy módosítani kell.

A szabályzatot az Intézmény igazgatójának felkérésére, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat-
tal összhangban, dr. Nemes-Nagy Tibor tűzvédelmi megbízott készítette.

Jelen szabályzat 41 számozott oldalt tartalmaz.

Kiskunfélegyháza, 2009. november hó 1. napján

P. H.
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1. A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya

1.1. Területi hatálya: a szabályzat területi hatálya kiterjed a Darvas József Általános iskola és 
Egységes  Pedagógiai  Szakszolgálathoz  tartozó  intézményekre,  létesítményekre,  úgymint: 
6100 Kiskunfélegyháza, Darvas tér 10 szám alatt található létesítményre, a létesítményekben 
valamennyi épületre, építményre, műtárgyra és szabadtérre, továbbá munkavégzési színhelyé-
re.

1.2.  Tárgyi hatálya: a szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az 1.1. pontban ismertetett területen 
végzett minden olyan tevékenységre, melyekből a körülmények kedvezőtlen összejátszása so-
rán tűz keletkezésére lehet számítani.

1.3. Személyi hatálya: a szabályzat személyi hatálya kiterjed az intézmény állományába tarto-
zó, az átirányított vagy bérelt munkavállalókra, a tanulókra, az alkalmi munkát végzőkre, al-
vállalkozókra és minden – az intézménnyel - jogviszonyban álló személyre, valamint az 1.1. 
pontban meghatározott területen tartózkodókra.

1.4. Időbeli hatálya: a szabályzat időbeli hatálya 2009. november 01-től a visszavonásig terjed 
ki, jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az intézményre korábban ki-
dolgozott Tűzvédelmi Szabályzat.

2. Értelmező rendelkezések

Építmény: olyan ideiglenes vagy végleges műszaki alkotás, amely általában a talajjal  való 
egybeépítés (az alapozás) révén vagy a talaj természetes állapotának, természetes geológiai 
alakulatának megváltoztatása révén jöhet létre (válhat ingatlanná). A talajtól elválasztva ere-
deti rendeltetésének megfelelő használatra alkalmatlanná válik.
Épület: olyan szerkezetileg önálló építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetek-
kel részben vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel az állandó, időszakos vagy idény-
jellegű tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja.
Helyiség: minden irányból épületszerkezetekkel körülhatárolt, önálló légtér.
Talajszint alatti helyiség: az a helyiség, melynek a padlófelülete a terepcsatlakozási vonal 
alatt helyezkedik el.
Létesítmény: egy építési telken álló építmények és szabad terek összessége.
Műtárgy: az épületnek nem minősülő építmény.
Szabadtér: helyiségnek nem minősülő térség, ahol termelést, raktározást vagy ezekhez kap-
csolódó tevékenységet végeznek.
Robbanásveszélyes állapot: az "A" vagy "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag olyan 
mennyiségben való jelenléte, valamint előfordulási módja, állapota, mely esetén az égés, rob-
banás feltételei közül legalább még az oxigénkoncentráció vagy a gyújtási energiai adott
Tűzszakasz: az építmény, illetve szabadtér tűzvédelmi szempontból meghatározott olyan ön-
álló egysége, amelyet a szomszédos egységektől meghatározott éghetőségű és tűzállósági ha-
tárértékű tűzgátló szerkezetek, illetve a jogszabályban nemzeti szabványban előírt tűztávolsá-
gok választanak el.
Mértékadó tűzszakasz: szabadtéren vagy a létesítményben a legtöbb oltóvizet igénylő tűz-
szakasz alapterülete.
Tűztávolság: az építmények, illetve a szabadtéren tárolt anyagok függőleges vetületei, illető-
leg az épületek homlokzati kontúrjai közötti legkisebb távolság.
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Tűzoltó-technikai eszköz, felszerelés: az épületekben, építményekben telepített, a tűz észle-
lésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás könnyítésére és a tűzkár csökkentésére, valamint a 
tűz terjedésének megakadályozására alkalmazott berendezés, illetőleg a tűzoltóság által a tűz-
oltáshoz, műszaki mentéshez használatos felszerelések.
Tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyul-
ladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, és/vagy nyílt lánggal, izzás-
sal, parázslással, szikrázással jár.
Veszélyességi övezet: a helyiségben vagy a szabadtéren lévő anyagnak, gépnek, berendezés-
nek tűzvédelmi szempontból önállóan értékelendő környezete, térrésze. A veszélyességi öve-
zet kiterjedését:

- éghető gáz, gőz, köd és por esetén nemzeti szabvány szerint,
- minden más esetben - a robbanóanyag, robbantószer kivételével - az anyag, gép, berende-

zés és a kapcsolódó technológiai terület alapján kell megállapítani.
Zárt rendszer: amelyben a veszélyes anyag közvetlen környezetétől  elhatárolva van jelen 
úgy, hogy üzemszerű körülmények között hatásai nem veszélyeztetik környezetét.
Hatékony szellőztetés: ahol az adott térben a szellőzés biztosítja, hogy az éghető gázok, gő-
zök, porok koncentrációja ne érje el az alsó robbanási határérték 20%-át.
Tűzveszélyességi osztály: a veszélyességi övezetek, helyiségcsoportok, (tűzszakaszok), épü-
letek,  építmények, létesítmények besorolására meghatározott  kategória,  a bennük folytatott 
tevékenység során előállított,  feldolgozott, használt vagy tárolt anyagok jellemzői, valamint 
az alkalmazott technológiai folyamatok tűzveszélyessége, egyes esetekben rendeletetés alap-
ján.
Gyulladási hőmérséklet: az anyagok azon hőfoka (ºC), amelyen az anyag láng vagy gyújtó-
szikra hatására meggyullad és ezután ég.
Üzemi hőmérséklet: a kezelés folyamata alatt előforduló legnagyobb hőmérséklet.
Lobbanáspont: a folyadék vagy a folyékony állapotban lévő (megömlesztett  szilárd) anya-
goknak az a legalacsonyabb hőmérséklete (ºC), amelyen meghatározott feltételek mellett, az 
anyagból annyi gőz keletkezik, hogy a folyadék felszínén levő levegővel elegyedve, láng kö-
zelítésére az anyag egész felületére kiterjedően ellobban. Az anyagok nyílt- és zárttéri lobba-
náspontját határozzák meg. Az ellobbanás arra figyelmeztet, hogy ha az éghető cseppfolyós 
anyag hőmérséklete tovább emelkedik, akkor a gyulladás bekövetkezhet.
Éghetőségi (robbanási) határ (ARH – alsó robbanási határérték, FRH – felső robbanási ha-
tárérték (tf%)): az a legkisebb, illetve legnagyobb mennyiségű gáz, gőz, amely egy meghatá-
rozott térfogategységben a levegővel égésre, illetve robbanásra képes elegyet alkot, égés, illet-
ve robbanás alsó illetve felső határkoncentrációjának nevezzük. A robbanás az alsó és felső 
koncentráció értékek között gyakorlatilag bármilyen koncentrációban bekövetkezhet, megfe-
lelő iniciálás esetén. Az alábbi ábrán látható, hogy milyen kis mennyiségű benzingőz elegen-
dő a robbanóképes elegy kialakulásához.

3. A tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatainak és kötelezettségeinek 
meghatározása

3.1. intézményvezető-igazgató

3.1.1. Gondoskodik a jogszabályokban és szabványokban meghatározott – az intézményekre 
vonatkozó – tűzvédelmi követelmények megtartásáról. Felelős a tűzvédelmi helyzetért és az 
ezzel kapcsolatos joghatályos rendelkezések érvényre juttatásáért. 
3.1.2. Intézkedik – felelősök és határidő megjelölésével – a tűzvédelmi hiányosságok meg-
szüntetéséről, ellenőrzi azok végrehajtását és dokumentálását.Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3
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3.1.3. Gondoskodik a tevékenységi körrel kapcsolatos veszélyhelyzet megelőzésének és elhá-
rításának feltételeiről.
3.1.4. Gondoskodik az intézmények közvetlen tűzvédelmét szolgáló tűzvédelmi berendezés, 
készülék, felszerelés üzemképes állapotban tartásáról, időszakos ellenőrzéséről, valamint az 
egyéb tűzvédelmi felülvizsgálatok elvégzéséről.
3.1.5. Biztosítja közreműködésével a tűzoltóság helyszíni gyakorlatainak végrehajtását.
3.1.6. Biztosítja a tűzvédelmi hatósági ellenőrzés lehetőségét. A tűzvédelmi hatósági ellenőr-
zéseken köteles részt venni, vagy intézkedésre jogosult vezetővel magát képviseltetni.
3.1.7. Kiadja a Tűzvédelmi Szabályzatot, szükség szerint módosíttatja azt, egyúttal gondosko-
dik arról, hogy az abban foglaltakat a munkavállalók megismerjék és elsajátítsák.
3.1.8. Meghatározza az intézmények munkavállalóinak tűzvédelmi feladatait, a tűzvédelem-
mel kapcsolatos hatásköröket, az eljárás rendjét és a végrehajtást ellenőrzi.
3.1.9. Gondoskodik a munkavállalók, tanulók, diákok tűzvédelmi oktatásáról, rendszeres to-
vábbképzéséről, a munkakörökkel, tevékenységekkel kapcsolatos tűzvédelmi ismeretek meg-
szerzéséről.
3.1.10. Gondoskodik a jogszabályban előírt foglalkozási ágakban, munkakörökben a munka-
vállalók tűzvédelmi szakvizsgáztatásáról, továbbképzéséről.
3.1.11. Gondoskodik a jogszabályban előírt megfelelő tűzvédelmi képesítésű személy(eke)t 
magába foglaló tűzvédelmi szervezet létrehozásáról.
3.1.12.  Az intézmények  tűzvédelmi  tevékenységének  irányítását,  folyamatos  ellenőrzését  - 
egyszemélyi felelősség érintetlenül hagyása mellett - a tűzvédelmi szervezet (külső tűzvédel-
mi szolgáltatás - tűzvédelmi előadó) útján átruházott hatáskörben biztosítja, közvetlen irányí-
tást, felügyeletet gyakorol a tűzvédelmi feladatok végzésére megbízott tűzvédelmi előadó te-
vékenysége felett.
3.1.13. Folyamatosan biztosítja az intézmények tűzbiztonságához szükséges pénzügyi, szemé-
lyi, tárgyi feltételeket.
3.1.14.  Bejelenti  a  tűzvédelmi  helyzetre  kiható  olyan  tevékenységet,  amely az  intézmény 
székhelyének, telephelyének (építmény, helyiség, szabadtér) tűzveszélyességi osztályba soro-
lásának megváltoztatását teszi szükségessé.
3.1.15. Bejelenti a tűzoltóságnak a létesítmények területén a tűzoltást befolyásoló változáso-
kat. A tűzvédelmi helyzetre kiható minden jelentős tevékenységet, változást annak megkezdé-
se előtt 15 nappal köteles az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak bejelenteni.
3.1.16. Biztosítja  tűzeset  alkalmával  a tűzoltásvezető által  a tűzoltáshoz, a mentéshez igé-
nyelt, az intézményeknél rendelkezésre álló járművet, eszközt, anyagot.
3.1.17. Akadályoztatása vagy távolléte esetén köteles kijelölni az intézkedésre jogosult helyet-
tesét, rendszeresen beszámoltatja a szervezeti egységek vezetőit a végzett munkáról.
3.1.18. Részt vesz a tűzvédelmi szemléken, vagy intézkedésre jogosult vezetővel képviselteti 
magát. Meghatározza a tűzvédelmi szemlén tapasztalt hiányosságok megszüntetésére vonat-
kozó intézkedésért felelős munkakört, jogkör tartalmát és az intézkedések dokumentálásának 
módját.
3.1.19. A létesítmények területén történt tűzeseteket, még a tűzoltóság közreműködése nélkül 
eloltottakat is, köteles a tűzoltóságnak bejelenteni, illetve a bejelentésről gondoskodni.
3.1.20.  Írásban megbízza a  létesítmények területén  alkalomszerű  tűzveszélyes tevékenység 
végzésének írásbeli feltételeit meghatározó és az előzetes egyeztetést végző személyeket.
3.1.21. Meghatározza a létesítmény területén az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység írás-
beli feltételeit.
3.1.22. Engedélyezi a létesítmények területén az alkalmi rendezvényeket, meghatározza a ren-
dezvények során betartandó tűzvédelmi használati szabályokat, az engedélyezés folyamatába 
a tűzvédelmi előadót bevonja.
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3.2. Alaptevékenységet  irányító  vezetők  (tagintézmény-vezető,  igazgatóhelyettesek)  - 
tűzvédelmi felelősök 

3.2.1. A tevékenységi körről folyamatosan adatszolgáltatást  teljesít  a tűzvédelmi megbízott 
számára.
3.2.2. A tűzveszélyességi osztályba sorolás elkészítéséhez, módosításához megnevezi a tevé-
kenységi körhöz, technológiához szükséges anyagokat, azok mennyiségét, tűzvédelmi jellem-
zőit.
3.2.3. Haladéktalanul  jelzi  a tervezett  változásokat  (új anyag, termék,  technológia,  kísérlet 
stb.) a tűzvédelmi megbízottnak.
3.2.4.  Közreműködik  a  tevékenységi  kör veszélyforrásainak feltárásaiban,  a  lehetséges ve-
szélyhelyzet kidolgozott védelmének, technikai, szervezeti megállapításában, meghatározásá-
ban. 
3.2.5. Gondoskodik az új tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok, készülékek, gépek, berende-
zések, technológiák tűzvédelmi megfelelőségi tanúsításáról, szakmai egyeztetést végez a tűz-
védelmi megbízottal.
3.2.6.  Beruházások,  fejlesztések  során  elkészíti  a  szükséges  adatszolgáltatást,  konzultál, 
egyeztet a tűzvédelmi megbízottal.
3.2.7. Mint munkahelyi vezető ellenőrzi vagy ellenőrizteti (felelős személy kijelölésével) az 
irányítása alá tartozó munkaterület használati tűzvédelmét, a szabályzatban foglaltak betartá-
sát. Az ellenőrzés főbb szempontjai: tűzjelzési lehetősége, kiürítési útvonalak szabadon tartá-
sa, a tűzoltó készülékek, felszerelések megléte, az oltóvíz kivételi helyek megközelíthetősége, 
a tevékenység befejezése után a villamos gép, berendezés, készülék kikapcsolt állapota, fűtő-
berendezések előírt használata, a dohányzás szabályainak betartása, a folyamatos tevékeny-
séghez szükséges anyagmennyiség stb.
3.2.8. Köteles az irányítása alá tartozó területen a munkát úgy megszervezni, hogy a tűzvédel-
mi előírások mindenkor végrehajtást nyerjenek.
3.2.9. Köteles a tudomására jutott tűzvédelmi rendellenességet azonnal megvizsgálni, meg-
szüntetésére azonnali intézkedést tenni, közvetlen tűz- vagy robbanásveszély esetén a munkát 
leállítani, és mindezt jelenteni az intézmény igazgatójának és a tűzvédelmi megbízottnak.
3.2.10. Az irányítása alá tartozó munkaterületen az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység 
végzéséhez szükség esetén gondoskodik a felügyeleti szolgálat biztosításáról, eseti előírások 
megtételéről és megtartásuk ellenőrzéséről.
3.2.11. Részt vesz a létesítményen belüli tűzvédelmi szemléken.
3.2.12. Az intézménynél az alaptevékenységet irányító vezetőnek minősülnek a szabályzat te-
rületi hatályában részletezett tagintézmények, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meg-
határozottak szerinti felelős vezetői.
3.2.13. A tűzvédelmi felelősök megbízása írásban történik, a megbízólevél nyomtatvány min-
ta az iratminták között. A megbízóleveleket a tűzvédelmi dossziéban kell elhelyezni.

3.3. Gazdasági vezető

3.3.1.  Biztosítja  a  tűzvédelmi  követelmények  megtartásának  pénzügyi  feltételeit  (tervezés, 
költségvetés),  így például:  tűzvédelmi  oktatás,  továbbképzés,  tűzvédelmi  szakvizsgáztatás, 
külső tűzvédelmi szolgáltatás, tűzvédelmi felülvizsgálatok, tűzoltó technikai eszköz, felszere-
lés, készülék beszerzés stb.
3.3.2. Mint munkahelyi vezető ellenőrzi az irányítása alá tartozó munkaterület használati tűz-
védelmét, a szabályzatban foglaltak betartását.
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3.4. Dolgozók

3.4.1. Minden dolgozó köteles a munkahelyre és a munkavégzésre előírt és a szabályzatban 
foglalt tűzvédelmi követelményeket, szabályokat elsajátítani és azokat a munkavégzés közben 
betartani, tűzeseteket megelőzni.
3.4.2. Köteles felhívni figyelmét munkatársának, ha az megszegi a megelőző tűzvédelmi ren-
delkezéseket.
3.4.3. Köteles a munkakör betöltéséhez szükséges, illetve azzal kapcsolatos tűzvédelmi okta-
táson és – szükség szerint – tűzvédelmi szakvizsgán részt venni. A tűzvédelmi oktatásokon 
való részvételt aláírásával igazolni kell. A tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt köteles meg-
őrizni, szükség esetén azt a munkavégzés során az ellenőrző szerv rendelkezésére bocsátani.
3.4.4. Köteles a tűzesetek megelőzése érdekében a munkahelyen a biztonságos munka végzé-
sére alkalmas állapotban megjelenni.
3.4.5. Köteles minden gépet, berendezést, eszközt a kezelési utasításban szereplő szabályok 
betartása mellett, rendeltetésszerűen használni, üzemeltetni.
3.4.6. Kötelesek a számára előírt munkaruházatot és védőeszközöket használni.
3.4.7. Köteles a munkahelyén rendet,  tisztaságot tartani  és minden olyan körülményt meg-
szüntetni, ami tüzet okozhat.
3.4.8. Minden rendellenességet jelentenie kell a közvetlen vezetőnek, hiba esetén a gépet, be-
rendezést  le  kell  állítani,  csak teljesen ép,  biztonságos gépet,  berendezést,  eszközt  szabad 
használni.
3.4.9. Köteles a munkaterületén készenlétben tartott tűzoltó felszerelések, készülékek, eszkö-
zök használatát, kezelését elsajátítani, szükség esetén használni. Ezen felszerelések, készülé-
kek, eszközök működőképes állapotát köteles megóvni, a rongálókkal szemben határozottan 
fellépni.
3.4.10. Köteles tűzeset vagy káreset alkalmával a Tűzriadó Tervben a részére meghatározott 
feladatokat végrehajtani, a tűz oltásában részt venni.
3.4.11. Köteles a tevékenysége során a veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadtérből, a 
gépről, a berendezésről, eszközről, készülékről keletkezett éghető anyagot, hulladékot folya-
matosan, de legalább műszakonként, illetve a tevékenység befejezése után eltávolítani az arra 
a célra kijelölt helyre.
3.4.12. A munkavállaló jogosult:

• megkövetelni a biztonságos munkavégzéshez szükséges tűzvédelmi feltételek megte-
remtését;

• megkövetelni a biztonságos munkavégzéshez szükséges tűzvédelmi oktatást;
• megkövetelni a tűz- és/vagy robbanásveszély elhárításához szükséges eszközt, védő-

felszerelést stb.

4. A tűzvédelmi szervezet felépítése, feladata, működési és irányítási rendje, finan-
szírozása

4.1. A létesítmény tűzbiztonsága érdekében az intézmény külső tűzvédelmi szolgáltatás igény-
bevételével, tűzvédelmi előadó alkalmazásával és tűzvédelmi szervezet felállításával gondos-
kodik a tűzvédelem személyi feltételrendszerének biztosításáról. 
4.2. Az intézménynél tűzvédelmi feladatot ellátó tűzvédelmi előadó képesítése feleljen meg a 
szabályzat 9.7. pontban foglaltaknak. A mindenkor alkalmazott tűzvédelmi előadó tűzvédelmi 
képesítését igazoló okirat másolati példányát a tűzvédelmi dossziéban kell elhelyezni.  
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4.3. A tűzvédelmi szolgáltatás igénybevételének feltételeit (feladat, működés, irányítás rendje, 
finanszírozás) jelen szabályzatban foglaltakon túl, külön megbízási szerződésben kell rögzíte-
ni. A megbízási szerződés egy példányát a tűzvédelmi dossziéban kell elhelyezni.

4.4. Külső tűzvédelmi szolgáltatás - tűzvédelmi előadó feladatai, kötelességei

4.4.1. Tevékenységét az Intézmény igazgatójának irányításával látja el, köteles az intézmény 
vezetőjére háruló tűzvédelmi feladatok teljesítéséhez szakmai javaslatot kidolgozni, intézke-
dést kezdeményezni.
4.4.2. Tevékenysége során különös hangsúlyt helyez a tűzjelzés, a kiürítés, tűzszakaszolás és a 
tűzoltás feltételeinek működőképes biztosítására.

Szabályozás
4.4.3. Elkészíti a Tűzvédelmi Szabályzatot és naprakészen tartja azt.
4.4.4. Elkészíti a tűzveszélyességi osztályba sorolást.
4.4.5. Kidolgozza a Tűzriadó Tervet.

Elemzés és stratégia
4.4.6. Értékeli a létesítmény tűzvédelmi helyzetét (személyi, tárgyi feltételek), kidolgozza a 
tűzbiztonsági koncepciót.
4.4.7. A tűzvédelmi problémák megoldását kezdeményezi, javaslatot, véleményt készít.

Építés, létesítés
4.4.8. A beruházások során (építmény létesítése, bővítése, új technológia stb.) érvényesíti a 
tűzvédelmi szempontokat (tervezőknek adatszolgáltatás, tervegyeztetés, kivitelezés ellenőrzé-
se, átadás-átvétel).

Oktatás, továbbképzés, gyakorlat
4.4.9. A munkavállalók tűzvédelmi oktatását, rendszeres továbbképzését megszervezi, végre-
hajtja, dokumentálja.
4.4.10. Nyilvántartja a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakat, munkaköröket, 
gondoskodik az érintettek rendszeres továbbképzésének, valamint az új belépők tűzvédelmi 
szakvizsgáztatásának megszervezéséről.
4.4.11. A tűzriadó tervben foglaltak évenként  egyszeri  gyakoroltatását  megszervezi,  végre-
hajt(at)ja, dokumentálja.

Ellenőrzés, intézkedés
4.4.12. Az intézményen belül időszakosan (külön szerződésben meghatározottak szerint) el-
lenőrzi a tűzvédelmi jogszabályokban és szabványokban, a hatósági határozatokban, a sza-
bályzat eseti előírásaiban foglaltak érvényesülését. Köteles tűzvédelmi szemléket megszervez-
ni és azokon részt venni évenként két alkalommal.
4.4.13. Hiányosságok esetén intézkedik, intézkedést kezdeményez azok megszüntetésére (szó-
ban, írásban). 
4.4.14. A tűzvédelmi szabálytalanságokat jelzi az igazgatónak.
4.4.15. Figyelemmel kíséri az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatok megfelelő időben történő 
elvégzését, a hiányosságok megszüntetését, a felülvizsgálatok nyilvántartását. 
4.4.16. Végrehajtja az MSZ EN 3 szabvány szerint minősített hordozható tűzoltó készülékek 
negyedéves „készenlétben tartói” ellenőrzését.
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4.4.17. Elvégzi az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység előzetes egyeztetését, meghatároz-
za az említett tevékenység írásbeli feltételeit.
4.4.18. Alkalmi rendezvények esetében szakmailag megalapozza az igazgató döntését a ren-
dezvényekre vonatkozó tűzvédelmi rendelkezések megállapítása tárgyában.
4.4.19. Gondoskodik a tűzvédelmi  megfelelőségi tanúsítványok beszerzéséről,  nyilvántartja 
azokat.

Képviselet, kapcsolattartás, együttműködés
4.4.20. Részt vesz a hivatásos önkormányzati tűzoltóság által tartott tűzvédelmi hatósági el-
lenőrzéseken.
4.4.21. Közreműködik a hivatásos önkormányzati tűzoltóság által tartott helyszíni gyakorlato-
kon.
4.4.22. Kezdeményezi a tűzveszélyességi osztályba sorolás megváltozásával járó, a tűzvédel-
mi helyzetre kiható tevékenységek bejelentését.

Tűzvizsgálat
4.4.23. Az intézmény szakembereivel részt vesz a létesítmény(ek) területén keletkezett tűzeset 
körülményeinek feltárásában, a tapasztaltak alapján kezdeményezi a technológia módosítását, 
a védelem kiegészítését, az eseti előírások pontosítását.

Egyéb
4.4.24. Nyilvántartja a tűzvédelmi előírásokat (jogszabályok, szabványok) és jelzi a változáso-
kat.
4.4.25.  Intézkedési  joga  és  ellenőrzési  hatásköre  -  tűzvédelmi  vonatkozásban  -  a 
létesítmény(ek) egész területére kiterjed.
4.4.26. Irányítja és ellenőrzi az alaptevékenységet irányító vezetők (tűzvédelmi felelősök) tűz-
védelmi munkáját, részükre szakmai eligazítást, tájékoztatást, oktatást tart tűzvédelmi vezetői 
értekezlet formájában.

4.5. Tűzvédelmi megbízott   feladatai, kötelességei:  

4.5.1. Tevékenységét a tűzvédelmi előadó irányításával látja el, tűzvédelem vonatkozásában 
kapcsolattartó helyi vezető az intézmény és a tűzvédelmi előadó között.
4.5.2. A tevékenységi körről folyamatosan adatszolgáltatást teljesít a tűzvédelmi előadó szá-
mára.
4.5.3. Haladéktalanul  jelzi  a tervezett  változásokat  (új anyag, termék,  technológia,  kísérlet 
stb.) a tűzvédelmi előadónak.
4.5.4.  Közreműködik  a  tevékenységi  kör veszélyforrásainak feltárásaiban,  a  lehetséges ve-
szélyhelyzet kidolgozott védelmének, technikai, szervezeti megállapításában, meghatározásá-
ban. 
4.5.5.  Beruházások,  fejlesztések  során  elkészíti  a  szükséges  adatszolgáltatást,  konzultál, 
egyeztet a tűzvédelmi előadóval.
4.5.6. A létesítmény(ek) területén folyamatosan ellenőrzi a használat tűzvédelmét, a szabály-
zatban foglaltak betartását, irányítja a tűzvédelmi felelősök tűzvédelmi munkáját.
4.5.7. A létesítmény(ek) területén elvégzi az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység előzetes 
egyeztetését, meghatározza az említett tevékenység írásbeli feltételeit, szükség esetén gondos-
kodik a felügyeleti szolgálat biztosításáról, eseti előírások megtételéről és megtartásuk ellen-
őrzéséről.
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4.5.8. Részt vesz a létesítményen belüli tűzvédelmi szemléken, a területileg illetékes hivatá-
sos önkormányzati  tűzoltóság által  tartott  tűzvédelmi  hatósági  ellenőrzéseken és  helyszíni 
gyakorlatokon.
4.5.9. Rendszeresen részt vesz a tűzvédelmi előadó által tartott értekezleten, továbbképzésen.

4.6. Tűzvédelmi szervezet felépítése, szervezeti diagram

Az intézménynél a következő szervezeti diagram szerint felépített tűzvédelmi szervezetet kell 
működtetni. A tűzvédelmi szervezet működtetését az igazgató külső tűzvédelmi szolgáltatás, 
tűzvédelmi megbízott és tűzvédelmi felelősök útján látja el. A szervezeti diagram a tűzvédel-
mi szervezetben résztvevők alá és fölérendeltségi viszonyait is szabályozza.

TŰZVÉDELMI  SZERVEZET

tűzvédelmi felelősök
(intézmény vezetők)

tűzvédelmi megbízott

tűzvédelmi előadó
külső tűzvédelmi szolgáltatás

intézményvezető-igazgató

5. Tűzveszélyességi osztályba sorolás

5.1. Az intézményhez tartozó létesítmények „D” Mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi 
osztályba tartoznak.
5.2. A létesítmények és azokon belül a veszélyességi övezetek, helyiségek, épületek, építmé-
nyek, tűzszakaszok, műtárgyak és szabadterek részletes tűzveszélyességi osztályba sorolását 
melléklet tartalmazza.
5.3. Az alábbi tűzveszélyességi osztályokat különböztetjük meg:

"Fokozottan tűz-és robbanásveszélyes" (jelzése: "A") tűzveszélyességi osztályba tartozik:
a) - az az anyag, amelynek bármely halmazállapotban heves égése, robbanása, indító (iniciá-
ló) gyújtásra, illetve más fizikai, kémiai hatásra bekövetkezhet;
- az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van, vagy üzemi hő-
mérséklete eléri vagy meghaladja a nyílttéri lobbanáspontját, azaz Tü > Tlpnyt és Tü > 35 °C;
- az a gáz, gőz, köd, amelynek alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához viszonyítva 
legfeljebb 10%;
b) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a) pontban meghatározott tulajdon-
ságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák és e tevé-
kenység közben az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulnak elő;
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c) a 100 m3/h-nál nagyobb összesített névleges teljesítményű, lemezházas gázmérő(k) helyisé-
ge;
d) az a helyiség, amelyben nyitott akkumulátorokat helyeztek el (telepítettek) vagy töltenek, 
és nincs hatékony szellőztetése.

"Tűz- és robbanásveszélyes" (jelzése: "B") tűzveszélyességi osztályba tartozik:
a) - az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez;
- az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja legalább 21 °C, nyílttéri lobbanás-
pontja legfeljebb 55 °C, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt van, de na-
gyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke, azaz Tü < Tlpnyt, Tü >Tlpnyt 

-20 °C és Tü > 35 °C;
- az a gáz, gőz, köd, amelynek alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához viszonyítva 
10%-nál nagyobb;
b)az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a) pontban meghatározott tulajdonsá-
gú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, és e tevé-
kenység közben ezek az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulnak elő;
c) a port vagy kisméretű anyagrészeket elszívó, leválasztó rendszer, porkamra, ha benne az el-
szívott anyag a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez.

"Tűzveszélyes" (jelzése: "C") tűzveszélyességi osztályba tartozik:
a) - az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) legfel-
jebb 300 °C;
- a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok és a világításra használatos 
petróleum;
- az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, de legfeljebb 150 
°C, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal, de legfeljebb 
50 °C-kal kisebb, azaz Tü < Tlpnyt -20 °C, Tü > Tlpnyt -50 °C és Tü > 35 °C;
- az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével;
b) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a) pontban meghatározott tulajdon-
ságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák;
c) az a közösségi épület, amelyben egy tűzszakasz befogadóképessége 500 főnél nagyobb;
d) az üzemanyagtöltő-állomások.

"Mérsékelten tűzveszélyes" (jelzése: "D") tűzveszélyességi osztályba tartozik:
a) - az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) 300 °C-
nál nagyobb;
- az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 150 °C-nál magasabb, vagy üzemi 
hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt több mint 50 °C - kal van, azaz Tü < Tlpnyt -50 °C 
és Tü > 35 °C;
- az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem álla-
pítható meg, és éghető anyagtartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb;
b) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a) pontban meghatározott tulajdon-
ságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, továbbá, 
ahol nyílt lánggal üzemelő tüzelőberendezést használnak;
c) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, amelyben nem éghető anyagot 300 °C felett 
dolgoznak fel;
d) az a közösségi épület, amely nem tartozik a "C" tűzveszélyességi osztályba;
e) az iroda-, lakó- és szállásépület;
f) gépjárműtároló (építmény, szabadtér);
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g) állattartó helyiség.

"Nem tűzveszélyes" (jelzése: "E") tűzveszélyességi osztályba tartozik:
a) a nem éghető anyag;
b) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér ahol nem éghető anyagot 300 °C alatti hő-
mérsékleten előállítanak, feldolgoznak, használnak, tárolnak vagy forgalomba hoznak.

6. A tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok
                                                                        
6.1. Legfeljebb 300 liter mennyiségű éghető folyadék helyiségben való tárolásának és 

szállításának tűzvédelmi szabályai

6.1.1. A szállítás és tárolás eszközei: fiola (üveg vagy műanyag), palack vagy flakon (üveg 
vagy műanyag), folyadéküveg vagy üvegballon,  doboz vagy kanna (fém vagy műanyag) és 
hordó (fém vagy műanyag).
6.1.2. Az edényeket kiöntőnyílásukkal felfelé, légmentesen lezárt állapotban szabad tárolni és 
szállítani.
6.1.3. Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre vonat-
kozó előírások érvényesek.
6.1.4. Étert és szén-diszulfidot csak folyadéküvegben szabad tárolni.
6.1.5. Egy helyiségben I. és II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék III. és IV. tűzveszélyességi 
fokozatú folyadékkal együtt csak akkor tárolható, ha az edények egymástól jól láthatóan, el-
különítve vannak csoportosítva.

6.1.6. Tárolás szekrényen kívül

6.1.6.1. Fiolában, a folyadék tűzveszélyességi fokozatától függetlenül, legfeljebb 1 liter folya-
dékot szabad tárolni.
6.1.6.2. Tárolásra csak zárt, legfeljebb 0,25 liter űrtartalmú fiolát szabad használni.
6.1.6.3. A folyadék hatásának ellenálló, jól zárható palackban vagy flakonban - a folyadék 
tűzveszélyességi fokozatától függően - az alábbi mennyiségek tárolhatók:

A folyadék
tűzveszélyességi fokozata tárolható legnagyobb mennyisége (liter)

I. 2
II. 3

III. és IV. 5

6.1.6.4. A palack és a flakon űrtartalma legfeljebb 2 liter lehet.
6.1.6.5. Jól zárható, erős falú folyadéküvegben I. és II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékból 
legfeljebb 10 liter (éterből és széndiszulfidból legfeljebb 1 liter), III. és IV. tűzveszélyességi 
fokozatú folyadékból legfeljebb 20 liter tárolható.
6.1.6.6. Üvegballonban III. és IV. tűzveszélyességi fokozatú folyadékból legfeljebb 60 litert 
szabad tárolni.
6.1.6.7. A folyadéküveg űrtartalma legfeljebb 10 liter, az üvegballon űrtartalma legfeljebb 60 
liter lehet.
6.1.6.8. Jól zárható üzemanyag-kannában és az illetékes hatóság által jóváhagyott egyéb do-
bozban vagy kannában I. és II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékokból legfeljebb 60 liter, 

Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 11



TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

III. és IV. tűzveszélyességi fokozatú folyadékokból pedig legfeljebb 300 liter tárolható. A do-
boz vagy kanna űrtartalma legfeljebb 20 liter lehet.
6.1.6.9. Fémhordóban I.-IV., műanyaghordóban csak III. és IV. tűzveszélyességi fokozatú fo-
lyadékok tárolhatók az alábbiak szerint:

helyiség térfogat (m3) tárolható legnagyobb mennyisége (liter)
50-ig 60
100-ig 150

100 felett 300

6.1.7. Tárolás szekrényben

6.1.7.1. Az edények biztonságos tárolására a következő szekrénytípusokat szabad használni: 
kizárólag erre a célra használatos fémlemez vagy legalább 5 mm vastagságú üveggel üvege-
zett fémvázas szekrény, robbanásgátló szekrény.
6.1.7.2. Szekrényben a különböző edények – a folyadékok tűzveszélyességi fokozatától füg-
getlenül – együttesen is tárolhatók a következő mennyiségben: fémlemez vagy üvegezett szek-
rényben legfeljebb 20 liter (fiolákból legfeljebb 5 liter), robbanásgátló szekrényben legfeljebb 
50 liter.

6.1.8. Együttes tárolás

A fiola,  palack,  folyadéküveg, üvegballon,  doboz, kanna,  hordó együttesen is  tárolható az 
alábbiak szerint:

helyiség térfogat (m3) tárolható legnagyobb mennyisége (liter)
50-ig 60
100-ig 150

100 felett 300

6.1.9. Edények szállítása

6.1.9.1. Szállítás közben az edényeket a felborulástól és a sérüléstől óvni kell.
6.1.9.2. Üvegedényeket és az ezeket tartalmazó göngyölegeket egymásra rakva szállítani nem 
szabad.
6.1.9.3. Kézi erővel legfeljebb 20 liter folyadékot szabad szállítani.

6.2. Gyári csomagolású festékanyagok tárolásának tűzvédelmi szabályai

6.2.1. A festékanyagok raktáron kívüli, szabad ég alatti tárolása nem megengedett.
6.2.2. A szerves peroxidokat tartalmazó és az öngyulladásra képes anyagokat a többi anyagtól 
elkülönítve kell tárolni.
6.2.3. A festékanyagokat, hígítókat tűzveszélyességi fokozatba kell sorolni és ennek alapján 
kell tárolni.
6.2.4. A megfelelő tűzveszélyességi fokozatot fel kell tüntetni minden egyes csomagolási egy-
ségen. 
6.2.5. A lakk és festékipari termékeket külön erre a célra kijelölt helyiségben, a minőség meg-
óvása érdekében lehetőleg +5 - +25 ºC hőmérsékleten kell tárolni.
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6.2.6. Az említett anyagok tárolására vonatkozó egyéb szabályokat a gyártó utasítása szerint 
(biztonságtechnikai adatlap) be kell tartani.

6.3. Propán-bután gázpalackok használatának főbb tűzvédelmi szabályai

6.3.1. Palackból a PB-gáz átfejtése tilos! 
6.3.2. A gázpalackot mechanikai igénybevételnek (ütés, dobás) kitenni tilos! 
6.3.3. A padozathoz lefagyott gázpalackot legfeljebb 40 °C-os (kézmeleg) vízzel szabad fella-
zítani, majd gondoskodni kell a padozat víztelenítéséről.
6.3.4. Tárolás szempontjából a "tele" és "üres" palackok között biztonságtechnikai szempont-
ból különbség nincs.
6.3.5. PB-gázpalackot csak szivárgásmentesen, függőleges, álló helyzetben, elzárt szeleppel, 
felerősített vakanyával és védősapkával szabad tárolni. 
6.3.6. A palackokat egymásra rakni nem szabad.
6.3.7. A palackcsere közben tilos a dohányzás és nyílt láng használata!
6.3.8. A palackcserét követően tömörségellenőrzést kell végezni a tömlő és a palack csatlako-
zási pontjánál.
6.3.9. A tömörségellenőrzést nyílt lánggal végezni szigorúan tilos!
6.3.10. A pébé gázüzemű berendezéseknél  csak pentánálló  tömítéseket  és tömlőket  szabad 
használni.
6.3.11. Amennyiben a pébé gázüzemű berendezés használata befejeződik, el kell zárni a pa-
lack szelepét. Hosszabb időre nem kívánjuk használni a pébé gázüzemű berendezést a nyo-
máscsökkentőt le kell szerelni és a biztonsági kupakot a palack menetes csatlakozó csonkjára 
fel kell szerelni.

7. A használatra vonatkozó tűzvédelmi szabályok

7.1. A használat általános tűzvédelmi szabályai

7.1.1. Építményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt) csak a használatbavételi (működési 
stb.) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni. A használatba-
vételi, rendeltetés megváltoztatási és egyéb engedélyeket a tűzvédelmi dossziéban kell elhe-
lyezni.
7.1.2. A tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő veszélyességi övezet-
ben, helyiségben, tűzszakaszban, építményben, szabadtéren szabad folytatni.
7.1.3. Csak a folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot, eszközt szabad tartani a veszé-
lyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren. A folyamatos tevékenységhez 
szükséges anyagmennyiségeket a szabályzat helyiségekre vonatkozó eseti használati szabálya-
iban kell rögzíteni.
7.1.4. A tevékenység során a veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadtérből, a gépről, a 
berendezésről, eszközről, készülékről a keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, 
de legalább műszakonként, illetve a tevékenység befejezése után el kell távolítani. A hulla-
dékeltávolítás elvégzését a tűzvédelmi felelősök vagy az általuk megbízott személyek ellen-
őrizzék.
7.1.5. Éghető folyadékkal és zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záró fedővel ellátott, 
nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
7.1.6. Éghető folyadék csepegését, elfolyását, illetve a gáz szivárgását meg kell akadályozni, 
az anyag felitatásáról, a helyiség szellőztetéséről gondoskodni kell.
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7.1.7. Az üzemszerűen csepegő éghető folyadékot nem éghető 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.
7.1.8. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot alkalomszerűen csak sza-
badban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtó-
forrás nincs.
7.1.9. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben, helyiségben, veszélyes-
ségi övezetben olyan ruha, lábbeli és eszköz használható, amely  gyújtási veszélyt jelenthet.
7.1.10. Az „A” - „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben öltözőszekrényt nem 
szabad elhelyezni.
7.1.11. Olajos, zsíros munkaruha csak fémszekrényben tárolható.
7.1.12. 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 piktogramot, táblát kell elhelyezni. A létesítmény bizton-
sági, tűzvédelmi jelöléseit melléklet tartalmazza.
7.1.13. Jól láthatóan meg kell jelölni: a közmű nyitó- és zárószerkezetét, a füstelvezető keze-
lőszerkezetét, a nyomásfokozó szivattyú kapcsolóját, a beépített tűzvédelmi berendezés keze-
lőszerkezetét, közvetlen tűzjelző távbeszélő készüléket.
7.1.14. A munkahelyen a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűz-
védelmi használati szabályok megtartását és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. Az el-
lenőrzésnek ki kell terjedni: a tűzjelzés lehetősége, a kiürítési útvonalak szabadon tartása, a 
tűzoltó készülékek, felszerelések megléte,  az oltóvíz kivételi  helyek megközelíthetősége, a 
tűzgátló ajtók zárt állapota, a fűtőberendezések előírt használata, a dohányzás szabályainak 
betartása,  folyamatos tevékenységhez szükséges anyagmennyiség, a tevékenység befejezése 
után a villamos gép, berendezés, készülék kikapcsolt állapota stb.
7.1.15. Munkahelyen az üzemeltetés ideje alatt az olyan helyiségek ajtóit, amelyekben embe-
rek tartózkodnak, nem szabad lezárni. Ha a munka jellege az ajtók zárva tartását szükségessé 
teszi, az ajtók külső nyithatóságát biztosítani kell.
7.1.16. Üzemszünet alatt a bezárt helyiségek kulcsait kijelölt helyen kell tartani és biztosítani 
kell, hogy a kulcsokhoz a tűzoltást végzők könnyen hozzáférhessenek.
7.1.17. Az „A” - „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségek ajtóit önműködő csukó-
szerkezettel kell ellátni, és azt csukva kell tartani. Ha ez üzemeltetési okból nem lehetséges, a 
nyitva tartás ideje alatt állandó helyszíni felügyeletről kell gondoskodni, illetőleg füst, vagy 
hő hatására automatikusan működő csukóberendezéssel kell ellátni.

7.2. Dohányzás tűzvédelmi szabályai

7.2.1. Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott el-
dobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
7.2.2. Dohányozni nem szabad „A-C” tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi öve-
zetben, szabadtéren, helyiségben, továbbá ott, ahol az, tüzet vagy robbanást okozhat.
7.2.3. A dohányzási tilalmat jogszabályban meghatározott táblával, piktogrammal kell jelölni.
7.2.4.  Az „A”-„B” tűzveszélyességi  osztályba  tartozó  helyiségbe,  építménybe,  szabadtérbe 
gyújtóeszközt,  bevinni  csak  az  alkalomszerű  tűzveszélyes  tevékenységre  jogosító,  írásban 
meghatározott feltételek alapján szabad. Részletes műveleti utasításban kell rögzíteni az eljá-
rás folyamatát, a biztonsági követelményeket (személyi és/vagy műszeres felügyelet stb.).
7.2.5. A létesítmények területén dohányzó helyeket, helyiségeket kell kijelölni. A kijelölt do-
hányzó helyet táblával kell megjelölni. A létesítmények területén csak a kijelölt dohányzó he-
lyeken, helyiségekben engedélyezett a dohányzás. 
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Dohányzásra kijelölt helyek a létesítmények területén
A LÉTESÍTMÉNY TERÜLETÉN KIJELÖLT DOHÁNYZÓ-

HELY NINCS

7.3. Járművek használatának tűzvédelmi szabályai

7.3.1.  A járművek jogszabályban meghatározott  időszakos műszaki  felülvizsgálata  során a 
vizsgálatot végző szervnek a vonatkozó általános tűzvédelmi követelmények érvényesülését is 
ellenőrizniük kell.
7.3.2. A jármű előmelegítésére csak olyan eszközt,  anyagot szabad használni,  amely tüzet 
vagy robbanást nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos.
7.3.3. A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni nem szabad.
7.3.4. A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos.
7.3.5. A gépjárműtároló helyiséget és a tárolóhelyet úgy kell kialakítani és használni, hogy a 
gépjárművek - szükség esetén - gyorsan és biztonságosan eltávolíthatók legyenek.
7.3.6. Több gépjármű tárolása esetén azokat úgy kell elhelyezni, hogy a gépjárművek ajtói 
legalább az egyik oldalon teljes szélességükben nyithatók legyenek, az egymás mögött álló 
gépjárművek között pedig legalább 0,80 méter távolságot kell megtartani.
7.3.7. Gépjárművet középület  kapualjában tárolni  nem szabad, egyéb kapualjban csak úgy 
szabad elhelyezni, hogy a gépjármű egyik oldalán a közlekedésre legalább 2 méter széles út 
szabadon maradjon.
7.3.8. Gépjárművet udvarban az ajtótól, ablaktól, kiürítésre, menekítésre szolgáló lépcsőtől 
legalább 2 méter távolságra szabad elhelyezni.
7.3.9. Gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen éghető folyadékot, éghető gázt - a gép-
járműbe épített üzemanyagtartály kivételével - tárolni nem szabad. Üzemanyagot, éghető fo-
lyadékot, gázt lefejteni, illetőleg a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó te-
vékenységet, továbbá a gázüzemanyag ellátó berendezésen javítást végezni tilos.
7.3.10. A tisztán gázüzemű, a vegyes üzemű, illetőleg a kettős üzemű járművet tilos elhelyez-
ni:
cseppfolyós (propán bután) üzemanyag esetén:

• talajszint alatti egyedi vagy több jármű tárolására alkalmas tárolókban,
• talajszint alatti parkolókban, parkolóházakban,
• tömegtartózkodású vagy nagy forgalmú épületek alatti terekben,
• olyan járműtárolókban,  amelyekben akna,  vízzár nélküli  csatornaszem,  pincelejárat 

van, vagy amelyből talajszint alatti, illetőleg olyan helyiség nyílik, amelynek teljes le-
vegőcseréje nem biztosított,

• ahol az átszellőzés el nem zárható módon nem biztosított;
sűrített földgáz üzemanyag esetén:

• tömegtartózkodású vagy nagy forgalmú épülethez közvetlenül csatlakozó zárt, át nem 
szellőzött terekben,

• ahol az átszellőzés el nem zárható módon nem biztosított;
a földszintesnél magasabb olyan építményben – kétszintes lakásokat tartalmazó egyemeletes 
lakóépületek kivételével – ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idéz-
heti elő.
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7.4. Raktározás és tárolás tűzvédelmi szabályai

7.4.1. Egy helyiségben az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazál-
lapotú anyagok vagy a „C” és „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal  együtt  - 
amennyiben nemzeti szabvány ettől eltérően nem rendelkezik - nem tárolhatók.
7.4.2. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, „C” tűzveszélyességi osz-
tályba tartozó éghető folyadékot kiszerelni, csomagolni csak nemzeti szabványban meghatá-
rozottak szerint, ennek hiányában csak olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás és haté-
kony szellőztetést biztosítottak. 
7.4.3. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, valamint „C” és „D” tűzve-
szélyességi  osztályba  tartozó  éghető  folyadékot  csak  jogszabályban,  nemzeti  szabványban 
meghatározott zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni.
7.4.4.  Öngyulladásra  hajlamos  anyagot  egyéb  éghető  anyaggal,  továbbá  olyan  anyagokat, 
amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, együtt  tárolni 
nem szabad. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét naponta, vagy folyamatosan el-
lenőrizni kell és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.
7.4.5. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot és az éghető folyadékot rak-
tározni, tárolni csak nem éghető anyagból készült állványon, polcon szabad.
7.4.6. Az éghető anyag tárolási egysége és a kerítés között legalább 1 méter széles, éghető 
anyagtól mentes területet kell tartani. 
7.4.7. A tetőtérben és talajszint alatti helyiségben „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tarto-
zó anyagot tárolni nem szabad. 
7.4.8. Az épület tetőterében, padlásán éghető anyagot csak úgy és olyan mennyiségben szabad 
tárolni, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szük-
ség esetén eltávolíthatóak legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől és a kéménytől  
legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.
7.4.9. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot és éghető folyadékot raktá-
rozni, tárolni csak nem éghető anyagból készült padozaton, állványon, polcon szabad.
7.4.10. A raktárakban annak éghető anyagú födéme, tetőszerkezete és a tárolt éghető anyag 
között legalább 1 méter távolságot kell biztosítani.
7.4.11. A raktározás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.
7.4.12. Tűzgátló előtérben mindennemű tárolás tilos.
7.4.13. A szilárd éghető anyagok szabadban történő tárolásának előírásai:

A tárolt anyag megne-
vezése

Tárolási egy-
ség mérete 
(m) szxhxm

Az építmény tűzállósági fokozata
I-II. III. IV-V.

Az építménytől való távolság méterben *
Éghető „C-D” alap-

anyag, félkész és kész-
áru **

10 x 10 x 5 20 30 40

Papír, rongy, éghető 
hulladék **

6 x 20 x 8 12 14 16

Faforgács, fűrészpor 
**

4 x 20 x 2 12 14 16

Gömbfa, tüzifa ** 6 x 20 x 4 8 10 12

Fűrészáru, fa-, mű-
anyag láda (göngyöleg)

6 x 20 x 8 10 12 16
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Szalma és szálas takar-
mány ***

10 x 30 x 8 20 30 40

Öngyulladásra hajla-
mos szén (barna, tőzeg)

40 x 10 x 2 4 6 8

Kazánházi salak - 15 20 25

Feketeszén, koksz, zsá-
kos műtrágya ammóni-

umnitrát kivételével

- 2 4 6

* Egyes távolsági értékek legfeljebb 10 méterig térfogatarányosan csökkenthetők akkor, ha a 
tárolási egységek össztérfogata kisebb a táblázati méretből adódó térfogatnál.
** A távolság mértéke a tárolt éghető anyag magassági méretéig csökkenthető, ha az épít -
mény tárolási egység felőli homlokzatát nyílás nélküli tűzfalként, tetőfödémek tartó- és térel-
határoló szerkezetét, továbbá fedélhéjalását nem éghető anyagból alakították ki.
*** A távolság éghető anyagú, illetőleg éghető tetőhéjazatú épülettől 15 méterre, a szomszé-
dos telek egyéb építményétől 8 méterre, saját tulajdonú egyéb építménytől 4 méterre csök-
kenthető, ha csak 3 méternél nem magasabb és 45 m3 –nél nem nagyobb össztérfogatban he-
lyeznek el szalmát, illetve szálas takarmányt.
7.4.14. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag, valamint a „C” tűzveszélyes-
ségi osztályú éghető folyadék egyedi és gyűjtőcsomagolásán az anyag tűzveszélyességi osztá-
lyát szövegesen, illetőleg piktogrammal kell jelölni.

7.5. Tűzoltási út, terület és egyéb utak, a kiürítés tűzvédelmi szabályai

7.5.1. A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait,  területeit,  valamint a víz-
szerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely al-
kalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működésére.
7.5.2. Építményben, helyiségben és szabadtéren még átmenetileg sem szabad

eltorlaszolni: a villamos berendezés kapcsolóját,
a közmű nyitó- és zárószerkezetét,
a tűzjelző kézi jelzésadóját,
a nyomásfokozó szivattyút,
a hő- és füstelvezető kezelőszerkezetét, nyílásait,

leszűkíteni: a közlekedési utakat,
ajtókat és a 
kiürítési útvonalakat.

7.5.3.Az üzemi helyiségben és raktározásnál – az ömlesztett tárolást kivéve – legalább a kö-
vetkező szélességű utakat kell biztosítani:

A helyiség Az utak szélessége
szélessége Hosszirányban Keresztirányban

80 m-nél szélesebb 40 m-ként egyenes vonalban 
végig haladó 3 méter

30 m-ként 1,8 m

40 m-nél szélesebb középen vagy két oldalon 
egyenes vonalban végig hala-

dó 3 m

30 m-ként 1,8 m
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40 m-nél nem szélesebb 2,4 m 30 m-ként 1,8 m
15 m-nél nem szélesebb 1,2 m --
10 m-nél nem szélesebb 1,0 m --

7.5.4.Éghető anyag zárttéri raktározásánál, tárolásánál 5 méter tárolási magasságig 1,8 méter, 
nagyobb tárolási magasság esetén 3 méter széles hosszirányú, s azon keresztirányban 25 méte-
renként 1 méter széles utat kell biztosítani.
7.5.5. Állványos vagy rakodólapos raktározás esetén a technológia szerinti utat kell biztosíta-
ni.
7.5.6.Az üzemi és tároló helyiségekben - a 400 m² -nél kisebb alapterületű helyiség és az áll-
ványos raktározás kivételével - a 2,4 méter és ennél szélesebb utak széleit jól láthatóan kell 
jelölni. Nem kell megjelölni azokat az utakat, amelyeket falsík, beépített gépsorok és beren-
dezések határolnak.

7.6. Kémény, füstcsatorna és füstelvezetés tűzvédelmi szabályai

7.6.1.Olyan kéményt használni nem szabad, amelynek:
a falában éghető anyagú épületszerkezet van beépítve,
a műszaki állapota nem megfelelő,
a jogszabály, nemzeti szabvány szerinti vizsgálatát és tisztítását nem végezték el. 

7.6.2.A kémény használaton kívüli bekötő és tisztító nyílását nem éghető anyaggal hézagmen-
tesen lezárva kell tartani.
7.6.3.A koromzsák és a tisztító ajtót állandóan zárt állapotban kell tartani.
7.6.4.Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető anyagú, az  égéstermék legmagasabb 
hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú füstcsövet szabad használni.
7.6.5.A füstcsövet 1,5 méterenként, de legalább egy helyen, fémbilinccsel az épületszerkezet-
hez kell rögzíteni, és a kéménybe jól illesztetten kell csatlakoztatni. A füstcső és a rögzítő bi-
lincs a környezetére gyújtási veszélyt nem jelenthet.
7.6.6.Az „A” - „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben füstcsövet átvezetni nem 
szabad.
7.6.7.Gázüzemű  fűtőberendezést  csak  olyan  kéményhez  szabad  csatlakoztatni,  amely  arra 
megfelelő minősítéssel rendelkezik.

7.7. Szellőztetés tűzvédelmi szabályai

7.7.1.Az „A”-„B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben és veszélyességi övezetben a 
szellőzés lehetőségét biztosítani kell.
7.7.2.Mesterséges szellőztetés esetén olyan szellőztető berendezést kell használni, hogy annak 
bekapcsolásakor, illetőleg üzemeltetése közben gyújtószikra ne keletkezzen, és a berendezé-
sen keresztül külső gyújtóforrás gyújtási veszélyt ne jelentsen.
7.7.3.Az „A”-„B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben és veszélyességi övezetben 
tevékenység csak hatékony szellőztetés mellett végezhető. Ott hatékony a szellőztetés, ahol az 
adott térben a szellőzés biztosítja, hogy az éghető gázok, gőzök, porok koncentrációja nem éri 
el az alsó robbanási határérték 20 %-át.
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7.7.4.A szennyezett levegő kivezetési helyét úgy kell kialakítani, hogy az a környezetét ne ve-
szélyeztesse.
7.7.5.A szellőztető berendezést (csatornák, porkamra és ülepítő) rendszeresen tisztítani kell.
7.7.6.A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni nem szabad.
7.7.7.Hő- és füstelvezetésre a helyiség szellőztető berendezése is figyelembe vehető, ha mű-
ködése a tűz idején is biztosítható.
7.8. Csatornahálózat tűzvédelmi szabályai

7.8.1.A közcsatornába, vagy szikkasztóba nem szabad bevezetni:
az éghető gázt, gőzt, vagy folyadékot, valamint
az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, illetőleg
vízzel vegyi reakcióba lépő és éghető gázt fejlesztő anyagot.

7.8.2.Abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz éghető folyadékot (gázt, gőzt) 
tartalmazhat, a csatornahálózatot belobbanás ellen vízzárral szakaszokra kell bontani.

7.9. Tüzelő-, fűtőberendezésekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok

7.9.1.Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetőleg használha-
tó, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
7.9.2.Az égéstermék-elvezetővel rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés csak a teljesítményé-
nek megfelelő, illetőleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható.
7.9.3.Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést sza-
bad használni.
7.9.4.Az „A”-„B” tűzveszélyességi osztályba  tartozó veszélyességi  övezetben,  helyiségben, 
szabadtéren, építményben nyílt lánggal, illetőleg izzással vagy veszélyes felmelegedéssel üze-
melő berendezés nem helyezhető el.
7.9.5.Az éghető gázzal és éghető folyadékkal üzemeltetett tüzelő-, illetőleg fűtőberendezés, 
készülék működtetése alatt a nemzeti szabványban meghatározott kezelési osztálynak megfe-
lelő felügyeletről kell gondoskodni.
7.9.6.A tüzelő-, fűtőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra al-
kalmas személyre szabad bízni.
7.9.7.A szilárd tüzelőanyaggal üzemelő tüzelő- fűtőberendezés csak szilárd tüzelő- vagy enge-
délyezett begyújtó anyaggal szabad begyújtani, üzemeltetni.
7.9.8.Az üzemeltető, illetve a berendezés kezelésével megbízott köteles a használati utasítás-
ban foglaltakat megtartani, a berendezést annak megfelelően üzemeltetni.
7.9.9.A tüzelő- és fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében lévő ég-
hető anyag között  olyan távolságot kell  tartani,  illetve olyan hőszigetelést  kell  alkalmazni, 
hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés 
mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.
7.9.10.A központi fűtőberendezés vezetékétől és fűtőtestétől 1 m távolságon belül nem szabad 
elhelyezni az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, valamint éghető folyadé-
kot.
7.9.11.A munkahely elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.
7.9.12.Éghető padozatú vagy padlóburkolatú helyiségben a szilárd tüzelőanyaggal üzemelte-
tett  tüzelőberendezés  ajtaja  elé  olyan  nem  éghető  anyagú  parázsfelfogót  kell  elhelyezni, 
amely biztosítja, hogy a kihulló vagy kipattanó parázs (szikra) ne juthasson az éghető pado-
zatra, illetőleg a tüzelőberendezés környezetében elhelyezett éghető anyagra gyújtási veszélyt 
ne jelentsen. Ha a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben a tüzelőberendezés 5 m-
es körzetében a tevékenység során éghető hulladék keletkezik vagy ott előfordulhat, a szilárd 
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tüzelőanyaggal üzemelő berendezés alá, annak függőleges vetületét 0,5 méterrel meghaladó, 
vízzel telt tálcát kell elhelyezni.
7.9.13.Salakot és hamut csak teljesen lehűtött állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a ki-
jelölt salaktárolóba, illetőleg a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.

7.10. Gépi berendezésekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok

7.10.1.A „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó szabadtéren, helyiségben, illetőleg építmény-
ben csak olyan erő- és munkagépet szabad elhelyezni, használni, amely környezetére gyújtási 
veszélyt nem jelent.
7.10.2.Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt veszélyességi övezetben csak robba-
násbiztos erő- és munkagépet, készüléket, eszközt szabad elhelyezni, illetőleg használni.
7.10.3.Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás 
megakadályozásáról.
7.10.4.A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg 
kell előzni.
7.10.5.A tűzveszélyes gépeket a biztonságos használatra vonatkozó technológiai, illetőleg ke-
zelési utasítással kell ellátni. Ezen túl az általánosan bevezetésre kerülő tűz- vagy robbanásve-
szélyes készüléket, gépet, berendezést akkreditált tanúsító szervezet által kiadott tűzvédelmi 
megfelelőségi tanúsítvánnyal kell ellátni.

7.11. Világító berendezések tűzvédelmi szabályai

7.11.1.Az „A”-„B” tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, 
szabadtéren, építményben robbanást nem okozó, a „C”-„E” tűzveszélyességi osztályba tartozó 
veszélyességi övezetben, helyiségben, szabadtéren, építményben a környezetére gyújtási ve-
szélyt nem jelentő világítás használható.
7.11.2.A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a 
környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.
7.11.3.A villamos világítást nemzeti szabványok szerint kell létesíteni és használni.
7.12. Villamos berendezések tűzvédelmi szabályai

7.12.1.A létesítmény, építmény villamos berendezéseit nemzeti szabványok szerint kell létesí-
teni, használni és felülvizsgálni.
7.12.2.A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani vagy 
olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az, az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. 
Az egyes berendezések kezelési, használati útmutatója alapján kell az említett távolságokat 
betartani.
7.12.3.A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki 
kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.
7.12.4.A csoportosan elhelyezett  villamos  kapcsolók és biztosítékok rendeltetését,  továbbá 
ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.
7.12.5.Villamos berendezés időszakos tűzvédelmi szempontból történő felülvizsgálatát el kell 
végeztetni. A felülvizsgálat során tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni, a megszünte-
tés dokumentálásáról gondoskodni kell.
7.12.6.Áthidalt, toldott szálú vagy házilag javított olvadóbiztosító betéteket alkalmazni tilos.
7.12.7.Az erősáramú becsavarható biztosítók aljzatait olyan illesztő elemmel kell felszerelni 
(használni),  amely megakadályozza a fogyasztó, illetve a vezeték szempontjából megenge-
dettnél nagyobb névleges áramerősségű olvadó betét behelyezését.
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7.12.8.A motorvédő kapcsolók hőkioldóit a megengedettnél magasabb értékűre állítani tilos.
7.12.9.Külön leválasztó főkapcsolót kell létesíteni a biztonsági berendezésekhez és világítás-
hoz, valamint a térvilágításhoz.

7.13. Villám és sztatikus feltöltődés elleni védelem

7.13.1.A villámvédelmi berendezést nemzeti szabványok szerint kell létesíteni és felülvizsgál-
ni.
7.13.2.A villámvédelmi berendezés időszakos tűzvédelmi szempontból történő felülvizsgála-
tát el kell végeztetni. A felülvizsgálat során tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni és 
gondoskodni kell megszüntetés dokumentálásáról.
7.13.3.Azoknál az épületeknél, szabadtereknél, technológiai folyamatoknál, illetve berendezé-
seknél,  ahol  a  sztatikus  feltöltődés  tüzet  vagy robbanást  okozhat,  a  megfelelő  védelemről 
nemzeti szabvány szerint kell gondoskodni.

7.14. Tűzjelző és -oltóberendezések

7.14.1.A nyilvános távbeszélő készülékek mellett, továbbá a távbeszélő alközpontokban - en-
nek hiányában a létesítmények fővonalú távbeszélő készülékei mellett - a tűzoltóság hívószá-
mát jól láthatóan fel kell tüntetni. Az erre vonatkozó felvilágosító táblát a létesítmény terüle-
tén található valamennyi fővonalú távbeszélő készülék és nyilvános telefon mellett el kell he-
lyezni.
7.14.2.A  tűzjelző  készüléket,  beépített  tűzjelzőt,  valamint  tűzoltó  berendezést  állandóan 
üzemképes állapotban kell tartani, annak meghibásodását a hivatásos önkormányzati tűzoltó-
ságnak be kell jelenteni.
7.14.3.A beépített tűzvédelmi berendezéseket jogszabályban, nemzeti szabványban foglaltak, 
ezek hiányában a gyártási vagy forgalmazási engedély szerint kell ellenőrizni, karbantartani.
7.14.4.Abban a helyiségben, ahol a tűzjelző központot vagy annak kezelő/kijelző egységét el-
helyezték legalább egy, a tűzjelzésre és a berendezés kezelésére kioktatott személynek kell ál-
landóan tartózkodnia.
7.14.5.A tűzjelző berendezéshez tartozó jelzésadók, érzékelők helyeiről nyilvántartást kell ké-
szíteni és azt a tűzjelző központnál, vagy annak kezelő/kijelző egységénél ki kell függeszteni.

7.15. Tűzoltó készülék, felszerelés

7.15.1.A tűzoltó technikai eszközt, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, a ve-
szélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban 
kell tartani, a rendeltetésétől eltérő célra csak külön jogszabályban meghatározottak szerint 
szabad. A tűzoltó készülékek alkalmazásának taktikai fogásait melléklet tartalmazza. A tűzol-
tó készüléket jelölő tűzvédelmi tájékoztató jelet minden készüléknél el kell helyezni. 
7.15.2.A tűzoltó berendezést, készüléket, eszközt, felszerelést és anyagot jogszabály, illetve 
nemzeti szabvány előírásai szerint, azok hiányában félévenként kell ellenőrizni. 
7.15.3.Az MSZ EN 3 szabvány szerint minősített tűzoltó készülékek esetében az ellenőrzést 
évente kell elvégeztetni. A készenlétben tartónak ezen túl gondoskodni kell negyedévente ún. 
ellenőrző vizsgálatok végrehajtásáról (tűrési idő két hét), melynek során ellenőrizni kell, hogy 
a tűzoltó készülékek:

a tervezett telepítési (készenléti) helyen vannak-e,
láthatók-e, és a készülékkel szemben állva a címke olvasható-e,
használatba vétele nem ütközik-e akadályba,
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jelzőműszer esetén az nem hiányzik, helyes értéket mutat,
épek és szerelvényekkel el vannak látva.

7.15.4.Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését nem hajtották végre, ak-
kor az nem tekinthető üzemképesnek.
7.15.5.Ha a tűzoltó készülék javításra szorul, akkor azt a javítás időtartamára működőképes 
tűzoltó készülékkel kell helyettesíteni.
7.15.6.A következő tűzoltó készülékek az állapotuk vagy jogszabályi előírás miatt nem javít-
hatók, ha:

a tűzoltó készülék gyártása óta 20 év eltelt,
az engedélyezett alkatrész és oltóanyag már nem áll rendelkezésre,
jogszabályi előírás alapján a forgalomból ki kell vonni,
a tűzoltó készüléken a gyártási idő nem olvasható el.

7.15.7.A tűzoltó készülékeket  és azok ellenőrzését,  javítását nyilván kell  tartani.  A létesít-
ményben készenlétben tartandó tűzoltó készülékek és felszerelések nyilvántartását melléklet 
tartalmazza. Az ellenőrzés és javítás nyilvántartás nyomtatványa az iratminták között. Az em-
lített nyilvántartásokat a tűzvédelmi dossziéban kell elhelyezni.

7.16. Oltóvíz

7.16.1.A létesítmény területén lévő önálló víztárolók, a föld feletti és föld alatti tűzcsapokat 
állandóan hozzáférhetően kell  tartani,  azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad, a 
tűzoltó gépjárművek részére kialakított felállítási hely biztosításáról gondoskodni kell.
7.16.2.A víztároló kivételi helyét tűzoltó gépjárművel megközelíthetően kell kialakítani.
7.16.3.Az oltóvizet szolgáltató berendezések, valamint tartozékaik és szerelvényeik üzemké-
pességéről, karbantartásáról, fagy elleni védelméről gondoskodni kell.
7.16.4.A tűzoltó vízforrásokat, valamint azok szerelvényeit és tartozékait a vonatkozó jogsza-
bály szerint kell felülvizsgálni és karbantartani.
7.16.5.A létesítményben lévő oltóvizet szolgáltató tűzoltó vízforrásokról és ellenőrzésükről 
nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartások nyomtatványai az iratminták között. A nyilván-
tartásokat a tűzvédelmi dossziéban kell elhelyezni.
7.16.6.A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó jogszabály szerinti jelzőtáblával kell ellátni.
7.16.7.Minden fali tűzcsapnál a tűzcsapot jelölő tűzvédelmi tájékoztató jelet el kell helyezni. 
A fali tűzcsap szekrényekre a „TŰZCSAP” piktogramot kell elhelyezni.
7.16.8.A fali tűzcsap szekrényekben a következő szerelvényeket kell elhelyezni: 1 db fali tűz-
csap, 1 db C-jelű nyomótömlő C-jelű tömlőkapoccsal, 1 db sugárcső C-jelű csonkkapoccsal. 
7.16.9.A  tűzcsapok  szerelvényszekrényeire  80  mm magas,  nyomtatott  betűkkel  a  „TŰZ-
CSAPSZERELVÉNYEK” feliratot tűzvörös színű festékkel fel kell festeni.
7.16.10.A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó jogszabály szerinti jelzőtáblával kell ellátni, ezen 
jelzőtáblák állandó jól láthatóságát biztosítani kell.
7.16.11.A létesítményekben a föld alatti és a föld feletti tűzcsapokat szerelvényekkel kell el-
látni, a szerelvények mennyisége a következő:

A szerelvények (tartozékok)

Megnevezése
Darabszáma

Föld alatti Föld feletti
tűzcsaphoz

C-jelű állványcső 1 -
Tűzcsapkulcs 1 1
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C-jelű nyomótömlő tömlőkapoccsal 2 2
Sugárcső 1 1
Egyetemes kapocskulcs 2 2
B-C-jelű áttétkapocs - 1

8. Tűzveszélyes tevékenység, alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység 

8.1.Tűzveszélyes  tevékenységet  tilos  olyan  helyen  végezni,  ahol  az,  tüzet  vagy robbanást 
okozhat. Tűzveszélyes tevékenységnek minősül az a tevékenység, amely a környezetében lévő 
éghető  anyag gyulladási  hőmérsékletét,  lobbanáspontját  meghaladó hőmérséklettel  és/vagy 
nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár. 
8.2.Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfe-
lelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni. Olyan helyiségről, építményről lehet szó, 
amelynek  használatbavételi  engedélye  alkalmasnak  minősítette  az  adott  ipari  tevékenység 
nyílt lánggal, szikrázással stb. járó feltételrendszerét.
8.3.A létesítmények területén minden, a 8.2. pontban említett helytől eltérő, más helyen vég-
zett  tűzveszélyes tevékenység alkalomszerű  tűzveszélyes tevékenységnek minősül,  amelyet 
előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad csak végezni. 
8.4.A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata. Az írásbeli feltételeket meghatá-
rozó személy, felelős, hogy az írásban meghatározott feltételekben olyan előírások szerepelje-
nek, melyek biztosítják, hogy a munkavégzés helyén a tűz keletkezése, biztonsággal megelőz-
hető legyen.
8.5.Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek  tartalmaznia kell a 
tevékenység időpontját  és helyét,  a  tevékenység leírását,  a  munkavégző nevét,  tűzvédelmi 
szakvizsgához kötött munkakör esetében a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvé-
delmi szabályokat és előírásokat.  
8.6.A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevé-
kenység helye szerinti  létesítmény vezetőjével  vagy megbízottjával  egyeztetni  kell,  aki ezt 
szükség szerint - a helyi sajátosságoknak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegé-
szíteni. A felek együttműködése során a kiegészítés irányulhat:

a környezetben lévő éghető anyagok eltávolítására, védelmére,
födémáttörések miatt az alsó szintek védelmi megoldásaira,
a beépített tűzvédelmi berendezések működését befolyásoló tényezőkre,
további tűzoltó technikai eszközök elhelyezésére,
személyi vagy műszeres felügyeletre,
a munkavégzés időbeli korlátozására,
az épületszerkezet tűztechnikai tulajdonságára, sajátosságára,
csőhálózat funkciójára, szigetelő anyagok éghetőségére,
szomszédos terek funkciójára, tűzveszélyességi osztályára,
a szellőzési rendszerre stb.

8.7.Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó írásbeli feltételek meghatározása 
előtt helyszíni szemlét kell tartani. A helyszíni szemlén köteles részt venni a munkát elrendelő 
és a munkát végző személy(ek).
8.8.Az előzetes helyszíni szemle vizsgálati szempontjai:

a tűzveszélyes tevékenység munkaterületének, illetve veszélyességi övezetének tűz- és 
robbanásveszélyes anyagokkal történt „szennyezettsége”,
az ott lévő épületek, berendezések távolsága, jellege,
úgy saját, mint szomszédos üzem, közmű, műtárgy stb. földalatti létesítményeinek, be-
rendezéseinek munkaterülethez való kapcsolódása folytán fennálló veszélyforrások,
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abban az esetben, ha az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szomszédos idegen lé-
tesítményt  veszélyeztet,  annak  vezetőjét,  tulajdonosát  is  be  kell  vonni  a  helyszíni 
szemlébe, közös intézkedések meghatározása és írásba foglalása céljából.

8.9.Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szak-
vizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra 
kioktatott személy végezhet.
8.10.Tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységet a munka kezdetétől an-
nak befejezéséig a munkát elrendelő - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosí-
tani (pl. tartályban végzett tűzveszélyes tevékenység). 
8.11.A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására alkal-
mas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
8.12.A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környe-
zetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, 
ami tüzet okozhat. A munkát elrendelő célszerű, ha részletesen írásban rögzíti az átvizsgálás 
szempontjait, ez más szervezet területén végzett tevékenységnél különösen fontos.
8.13.Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység írásbeli feltételeinek meghatározására jogo-
sult személyek a létesítmények területén:
1. Igazgató
2. Tűzvédelmi előadó
3. Tűzvédelmi megbízott
8.14.A létesítmények területén külső szervezet, vagy személy által végzett tűzveszélyes tevé-
kenység esetén az előzetes egyeztetésre jogosultak az alábbi személyek:
1. Igazgató
2. Tűzvédelmi előadó
3. Tűzvédelmi megbízott
8.15.Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység írásbeli feltételeinek meghatározása előtt, va-
lamint külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység előzetes egyezte-
tésekor a tűzvédelmi előadó szakmai véleményének kikérése minden esetben – kivéve ha ő 
maga végzi az írásbeli feltételek meghatározását – kötelező.
8.16.Az írásbeli feltételeket tartalmazó nyomtatványt két példányban kell kitölteni. A nyom-
tatvány első példányát, a munkát végző személynek kell átadni, a második példány a nyomtat-
ványtömbben marad. 
8.17.Az írásbeli feltételek meghatározásakor, a végzendő munka függvényében, meg kell ha-
tározni annak érvényességi időtartamát. Több napra kiadott engedély esetében a munkát vég-
ző személy köteles meggyőződni arról, hogy az abban rögzített feltételek a másnapi munka-
végzés megkezdésekor is fenn állnak-e.
8.18.Az érvényességi időtartam lejárta után, valamint a munkaterület tűzvédelmi helyzetében 
beállt változás esetén új feltételeket kell meghatározni, új nyomtatványt kell kitölteni.
8.19.A munkát végző személy munkavégzés közben az írásbeli feltételeket meghatározó ki-
töltött nyomtatványt köteles magánál tartani, ellenőrzés alkalmával felmutatni és a tevékeny-
ség befejezése után azt, a munkát elrendelőnek átadni.
8.20.Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység írásbeli feltételeinek meghatározására külön 
nyomtatványtömböt kell elhelyezni a tűzvédelmi dossziéban. Az alkalomszerű tűzveszélyes 
tevékenység írásbeli feltételeinek meghatározására kitöltendő nyomtatvány az iratminták kö-
zött szerepel.
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9. A tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok és a munkavállalókra vonatkozó 
képesítési követelmények

9.1. Előzetes tűzvédelmi oktatás (új belépő dolgozók tűzvédelmi oktatása)

9.1.1.Minden dolgozónak - munkaköréknek megfelelően - munkába állását megelőzően elő-
zetes tűzvédelmi oktatást kell tartani.
9.1.2.Az előzetes tűzvédelmi oktatás elméleti és gyakorlati részből álljon. Az elméleti oktatás 
időtartama kettő óra, a gyakorlati oktatás időtartama egy óra legyen.
9.1.3.Az előzetes tűzvédelmi oktatás elméleti és gyakorlati részét a dolgozó tényleges munka-
végzésének megkezdése előtt meg kell tartani. 
9.1.4.Az előzetes tűzvédelmi oktatás befejezését követően az oktatónak a dolgozót be kell 
számoltatni és meg kell győződnie arról, hogy a dolgozó a tűzvédelmi szempontból biztonsá-
gos munkavégzéshez szükséges ismeretanyagot elsajátította és azt a munkavégzés során alkal-
mazni tudja.
9.1.5.A beszámoltatás sikertelensége esetén az oktatást és a beszámoltatást meg kell ismétel-
ni.
9.1.6.Az előzetes tűzvédelmi oktatás megtartását a tűzvédelmi előadó  végezze. 
9.1.7.Az előzetes tűzvédelmi oktatás keretében kell  a szabályzat tartalmát  megismertetni  a 
dolgozókkal. Minden munkavállalót nyilatkoztatni kell az említett oktatás megtörténtéről és 
az oktatott anyag elsajátításáról. A nyilatkozatokat a tűzvédelmi dossziéban kell elhelyezni. 
Nyilatkozat nyomtatvány minta az iratminták között szerepel.

9.2. Ismétlődő tűzvédelmi oktatás

9.2.1.Az ismétlődő oktatás keretében minden dolgozónak munkakörének megfelelő általános 
és speciális elméleti és gyakorlati oktatást kell tartani. 
9.2.2.Az oktatásról hiányzó dolgozóknak pótoktatást kell tartani.
9.2.3.A rendszeres továbbképzés, ismétlődő oktatás megtartásának okai:

a foglalkoztatás megkezdése előtt megszerzett tűzvédelmi ismeretek felfrissítése,
a tűzesetek megelőzése érdekében az intézmény tevékenységével összefüggő tűzvédel-
mi előírások tevékenység közben és annak befejezése után tartott munkáltatói, vala-
mint a hivatásos tűzoltóság ellenőrzése során szerzett tapasztalatok ismertetése,
a tűzvédelmi  jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban bekövetke-
zett változások ismertetése,
azonos, vagy hasonló tevékenységet folytató, de más intézménynél bekövetkezett tűz-
esetek körülményeinek ismertetése, a tanulságok levonása,
az intézmény létesítményeinek területén bekövetkezett tűzeset körülményeinek, vala-
mint a szükséges szervezeti, biztonsági intézkedések ismertetése,
új tűz- vagy robbanásveszéllyel járó technológia, anyag, gép, berendezés bevezetésé-
vel, alkalmazásával, az építmények bővítésével, a megváltozott tűzjelzéssel, menekü-
lési lehetőségekkel összefüggő új információk átadása.

9.2.4.Minden dolgozónak ismétlődő tűzvédelmi oktatást (rendszeres továbbképzés) kell tarta-
ni az alábbiak szerint:

Tevékenység jellege Oktatás időtartama Oktatás gyakorisága
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tűzvédelmi szakvizsgához 
kötött munkakörben dolgo-

zók továbbképzése

2 óra elmélet
1 óra gyakorlat félévenként

adminisztratív munkát vég-
zők, irodában dolgozók to-

vábbképzése

1 óra elmélet
1 óra gyakorlat évenként

vezető beosztású dolgozók, 
tanárok továbbképzése

2 óra elmélet
1 óra gyakorlat évenként

minden más, fentebb nem 
említett munkakörben dol-

gozók továbbképzése

1 óra elmélet
1 óra gyakorlat évenként

9.2.5.Az ismétlődő tűzvédelmi oktatás megtartását a tűzvédelmi előadó végezze. 

9.3. Rendkívüli tűzvédelmi oktatás

9.3.1.Rendkívüli tűzvédelmi oktatást kell tartani a következő esetekben:
új tűz- vagy robbanásveszéllyel járó technológia, anyag, gép, berendezés bevezetése, 
alkalmazása, az építmény bővítésével, a megváltozott tűzjelzéssel, menekülési lehető-
ségekkel összefüggő új információk átadása,
az intézmény létesítményeinek területén bekövetkezett tűzeset körülményeinek, vala-
mint a szükséges szervezeti, biztonsági intézkedések ismertetése.

9.3.2.Rendkívüli oktatást kell tartani annak a munkavállalónak is, aki hat hónapnál hosszabb 
távollét után áll ismét munkába, aki a tűzvédelmi ismeretek hiányában a munkavégzéstől el-
tiltást kapott és aki munkahelyet vagy munkakört változtat.
9.3.3.A rendkívüli tűzvédelmi oktatás megtartását a tűzvédelmi előadó végezze. 

9.4. A diákok, tanulók tűzvédelmi oktatása

9.4.1.Az intézmény diákjainak, tanulóinak minden évben legalább egy alkalommal tanévkez-
déskor tűzvédelmi oktatást kell tartani, mely oktatást az osztályfőnököknek kell végrehajtani.
9.4.2.Az egyes gyakorlati képzéseken való tevékenységek megkezdésekor a speciális, a tevé-
kenységre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat is tűzvédelmi oktatás formájában ismertetni kell 
a tanulókkal szintén tanévkezdéskor, illetve a konkrét tevékenység végzését megelőzően. Az 
oktatás megtartása a gyakorlati képzést megvalósító pedagógusok feladata.
9.4.3.A tűzvédelmi oktatásra vonatkozó egyéb követelmények jelen fejezet előírásai szerint.

9.5. A tűzvédelmi oktatások dokumentálása

9.5.1.Minden megtartott tűzvédelmi oktatást és az oktatott anyag elsajátításának tényét hitelt 
érdemlő  módon a tűzvédelmi  oktatási  naplóban kell  dokumentálni.  A tűzvédelmi  oktatási 
napló mintapéldánya az iratminták között.
9.5.2.A tűzvédelmi oktatási naplót a tűzvédelmi dossziéban kell elhelyezni és a naplókat irat-
tárazni kell nem selejtezendő iratként.
9.5.3.A tűzvédelmi oktatási naplóban az alábbiakat kell rögzíteni:

a tűzvédelmi oktatás helyét, időpontját és időtartamát,
a tűzvédelmi oktatás tárgyának részletes leírását,
a tűzvédelmi oktatás jellegét (előzetes, ismétlődő, rendkívüli), Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 26
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a tűzvédelmi oktatás fajtáját (elméleti, gyakorlati),
az oktatást végzők nevét, saját kezű aláírását,  tűzvédelmi szolgáltatás igénybevétele 
esetén a szolgáltató bélyegző lenyomatát,
a tűzvédelmi oktatásra kötelezett személyek nevét és saját kezű aláírását,
az oktatásról hiányzó dolgozók esetében a távolmaradás okát.

9.6. A tűzvédelmi oktatás főbb tárgykörei

9.6.1.A tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, utasítások, szabályzatok, szabványok, vala-
mint a Tűzvédelmi Szabályzat és a Tűzriadó Terv ismertetése.
9.6.2.A veszélyforrások, a tevékenység során (munkafolyamatokban rejlő) a tűz- és robbanás-
veszély lehetséges okai, azok megelőzését biztosító intézkedések.
9.6.3.A létesítmények  tűzvédelmi  egységeire  (építmény,  helyiség,  szabadtér,  veszélyességi 
övezet) vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályok, előírások, tilalmak.
9.6.4.A tevékenység végzésére vonatkozó tűzvédelmi  használati  szabályok, előírások, tilal-
mak.
9.6.5.A tűzveszélyes tevékenységek végzésének szabályai.
9.6.6.A munkahelyen előforduló anyagok tűzveszélyességi jellemzői.
9.6.7.A tűzjelzés módjának ismertetése.
9.6.8.A tűzeset során követendő magatartás ismertetése.
9.6.9.A tűzoltó-technikai eszközök, felszerelések kezelésének, használatának ismertetése.

9.7. A munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelmények

9.7.1.Az intézménynél legalább középfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy 
láthat el önállóan tűzvédelmi feladatokat. Ez a személy a tűzvédelmi előadó.
9.7.2.Tűzvédelmi szervezetek tagjainál középfokú tűzvédelmi szakképesítésnek elismerhető: 

tűzvédelmi előadó szakképzés,
a 10 hónapos képzési idejű tűzoltó tiszthelyettes-képző szakon,
az 1991 előtt a minisztériumok és a fővárosi, illetőleg a megyei tanácsok végrehajtó 
bizottságai által szervezett kétéves levelező, illetve a 2 hónapos bentlakásos tűzvédel-
mi előadói tanfolyamon,
1991 után a BM Tűzvédelmi Oktató és Kutató Intézetben szerzett középfokú tűzvédel-
mi előadói,
1993-ig a Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézetben és jogelődjeiben, munka-
védelmi felsőfokú tanfolyamon szerzett középfokú tűzvédelmi,
tűzvédelmi előadó I. szakon (OKJ azonosító szám: 53 8915 01) szerzett képesítés, ille-
tőleg szakképzettség.

9.8. Tűzvédelmi szakvizsga

9.8.1.Az a munkavállaló, aki a tevékenységéhez szükséges, előírt tűzvédelmi szakvizsgával 
nem rendelkezik az adott tevékenységgel nem foglalkoztatható.
9.8.2.Az intézménynél a következő foglalkozási ágban és munkakörben dolgozó személyek-
nek kell tűzvédelmi szakvizsgát tenniük: 

Foglalkozási ág, munkakör megnevezése
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Hegesztők és az építóipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők
Az I-IV. kezelési osztályba sorolt 300 kW összes teljesítmény feletti gáz- és olajtüzelésű 
berendezések kezelő, valamint a III-IV. kezelési osztályú berendezések távfelügyeletét el-
látó személyek

9.8.3.Az intézménynél a tűzvédelmi szakvizsga és a kötelező továbbképzés megszervezése a 
tűzvédelmi előadó feladata. Az oktatás szervezője jogilag az intézmény.
9.8.4.A szakvizsga előtt 30 nappal az oktatás szervezője köteles a vizsgabizottság felkérésé-
ről, illetőleg megbízásáról gondoskodni.
9.8.5.A vizsgabizottság háromtagú. Elnöke felsőfokú állami és felsőfokú tűzvédelmi szakké-
pesítéssel, vagy az adott területre vonatkozó tűzvédelmi szakértői engedéllyel rendelkező sze-
mély lehet. A vizsgabizottság tagjainak az adott szakmát illetően legalább középfokú állami 
és középfokú tűzvédelmi szakképesítéssel kell rendelkezniük. A tűzvédelmi előadó legyen a 
tűzvédelmi szakvizsga bizottság tagja.
9.8.6.Az oktatás és a vizsgáztatás költségeit a munkáltató viseli.
9.8.7.A szakvizsgára való felkészítést és a szükséges tananyag biztosítását a tűzvédelmi elő-
adó végzi.
9.8.8.A szakvizsga sikeres letételéről tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt kell kiadni. A tűz-
védelmi  szakvizsga bizonyítványok másolati  példányait  a tűzvédelmi  dossziéban kell  elhe-
lyezni, a bizonyítványok eredeti példányát a dolgozóknak kell adni, akik kötelesek azokat ma-
guknál tartani a tevékenységük végzése során.
9.8.9.Az oktatás szervezőjének a szakvizsgáról jegyzőkönyvet és nyilvántartást kell készíte-
nie, melyet 6 évig köteles megőrizni. A szakvizsgára kötelezett dolgozókról nyilvántartást kell 
vezetni. Az említett jegyzőkönyvet és a nyilvántartást a tűzvédelmi dossziéban kell elhelyezni. 
A jegyzőkönyv és a nyilvántartás nyomtatvány mintái az iratminták között.
9.8.10.A tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személyeknek ötévenként kötelező továbbkép-
zésen kell részt vennie, amelyről a továbbképzés szervezője igazolást ad ki.
9.8.11.A továbbképzés költségeit a munkáltató viseli.
9.8.12.A kötelező továbbképzés elmulasztása esetén a szakvizsga érvényét veszti, kivéve, ha a 
továbbképzésre kötelezett személy a mulasztás okát - annak megszűnését követő 60 napon be-
lül – igazolja, és egyidejűleg eleget tesz a továbbképzési kötelezettségének.

10. A dolgozók tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai

10.1. Tűzjelzés

10.1.1.A létesítmények területén a tűzoltóság felé történő tűzjelzés fővonalú távbeszélő ké-
szülékkel történik.
10.1.2.A távbeszélőn történő tűz- és káreset jelzésénél a jelzést adó személy a következő in-
formációkat kell, hogy közölje az állandó készenléti szolgálattal rendelkező tűzoltóság felé:

a tűzeset pontos helyét (címét),
mi ég, mi van veszélyeztetve,
emberélet van-e veszélyben,
a jelző nevét, a jelzésre használt távbeszélő számát.

10.1.3.A létesítményekben keletkező tűzesetek alkalmával értesíteni kell az Általános Műve-
lődési Központ Igazgatóját, azt az intézményvezetőt, aki által vezetett tagintézményben kelet-
kezett a tűzeset, a tűzvédelmi előadót, a tűzvédelmi megbízottat  minden esetben, valamint 
szükség esetén a rendőrséget, a mentőszolgálatot, az áramszolgáltatót és a gázszolgáltatót.
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10.1.4.A tűz jelzése a tűzoltóság felé,  valamint  az érintett  személyek értesítése a Tűzriadó 
Tervekben rögzített személyek feladata. Az utólag eloltott tüzet is jelezni kell a területileg il-
letékes tűzoltóságnak.
10.1.5.A tűzjelzés során további feladat a dolgozók, illetve a létesítményekben tartózkodók 
felé  történő,  belső tűzjelzés,  amely egyrészt tűzilármával,  másrészt szaggatott  csengetéssel 
(intézmény specifikus – Tűzriadó Tervekben részletezve) történik. Kiemelt fontosságú a tűz-
oltási, mentési feladatokkal rendelkező személyek riasztása. A létesítményben minden dolgo-
zónak ismerni kell a távbeszélő készülékek helyét, valamint a tűzjelzés tartalmára vonatkozó 
előírásokat (a tűzjelzés tartalma a telefonkészülékek melletti táblán fel van tüntetve). 

10.2. Tűzoltás, műszaki mentés

10.2.1.A munkavállalók tűzoltási feladata alapvetően a kezdődő tűzeset terjedésének korláto-
zására, eloltására irányuljon. 
10.2.2.A munkavállalók tűzoltási feladata mindaddig tart, amíg védőfelszerelés nélkül a tűz 
kiterjedése, nagysága azt egyáltalán lehetővé teszi, illetőleg a tűzoltóság megérkezett a tűzeset 
helyszínére.
10.2.3.A beavatkozás irányítása:

a tűzoltás előkészítése során az esemény helyszínén a kialakult helyzetet fel kell mérni 
a tűz helye, terjedési iránya, az élet,  testi épség, az anyagi javak veszélyeztetettsége 
szempontjából, a tűzriadó végrehajtásának irányítása,
a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat meg kell határozni,
biztonsági intézkedések kell meghatározni és végrehajtani a személyek, anyagi javak 
védelmére,
intézkedni kell a tűzoltósági erők és eszközök fogadásához, beavatkozásához szüksé-
ges feltételek biztosítására.

10.2.4.Az alaptevékenységet végző munkavállalók feladatai:
a munkavégzés helyén, a munkakörükkel összefüggésben tűzjelzés, tűzoltás, műszaki 
mentés során a rendelkezésre álló tűzoltó technikai eszközök, felszerelések használata,
kijelölt  dolgozók  gondoskodnak  az  áramtalanításról  és  a  gázelzárásról,  valamint  a 
technológia leállításáról.

10.2.5.Az esemény felszámolásában résztvevő szervezetek tájékoztatása a veszélyhelyzetről 
és a tett intézkedésekről: 

Tűzriadó Terv, kulcsok készenlétbe helyezése a tűzoltóság számára, valamint ezek át-
adása a kiérkező tűzoltás-vezetőnek,
a tűzoltóság fogadása, tűzoltási felvonulási terület szabaddá tétele, vízforrásokhoz ve-
zető utak szabaddá tétele, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a tűzoltás-vezetővel, in-
formációátadás.

10.3 Tűzeset vagy vészhelyzet esetén az iskola épületek kiürítése

10.3.1.Ha tanulási óra alatt kell az épületet elhagyni, az óraadó pedagógus:
magával viszi az osztálynaplót,
az osztályát lehetőleg sorban, fegyelmezetten elvezeti a Tűzriadó Tervben kijelölt út-
vonalon a gyülekezési helyre,
a gyülekezési helyen, az osztálynapló alapján a létszámot névsorolvasással ellenőrzi,
ha megállapította, hogy az épületet az osztály teljes létszámban elhagyta, a rend fenn-
tartása mellett várja meg a további utasításokat,
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amennyiben az adott tanítási órán jelenlévők közül hiányzik valaki, azt azonnal jelen-
tenie kell a Tűzriadó Tervben meghatározott személynek.

10.3.2.Ha óraközi szünetben kell elhagyni az épületet:
a  pedagógusok elősegítik  az  épület  elhagyását,  biztosítják  a  fegyelmezett,  nyugodt 
mozgást a Tűzriadó Tervben kijelölt útvonalakon,
az osztályfőnökök magukkal viszik az osztálynaplókat a kijelölt gyülekezési helyekre,
ellenőrzik a létszámot,
a további tevékenység megegyezik az előző pontban foglaltakkal.

10.3.3.Ha a tűz tanítási idő után, csökkentett tanuló és pedagógus létszám esetén keletkezik:
a pedagógusok a felügyeletük alá tartozó tanulókat vezetik a gyülekezési helyre, és ott 
jelenléti ív, vagy napló alapján végzik el a létszám ellenőrzését,
további tevékenység megegyezik az előzőekben foglaltakkal.

11. A tűzvédelmi szemlék rendje

11.1.A létesítmények területén félévenként egy alkalommal tűzvédelmi szemlét kell tartani a 
vonatkozó tűzvédelmi  előírások  érvényesülésének  ellenőrzésére  és  a  tűzvédelmi  szervezet 
tagjainak beszámoltatása érdekében.
11.2.A belső tűzvédelmi ellenőrzésen, tűzvédelmi szemlén kötelesek részt venni az tagintéz-
mények vezetői, a tűzvédelmi előadó és a tűzvédelmi megbízott. 
11.3.A szemlén a jelen szabályzatban és a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályokban, valamint a 
nemzeti szabványokban előírt tűzvédelmi követelmények érvényesítését kell ellenőrizni.
11.4.A szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben a tapasztalt hiányosságok tételes fel-
sorolását is rögzíteni kell. Jegyzőkönyv minta az iratminták között. A jegyzőkönyvet a tűzvé-
delmi előadó köteles elkészíteni. A jegyzőkönyvet nem selejtezendő iratként kell irattárazni.
11.5.A szemlén feltárt hiányosságokat meg kell szüntetni, a hiányosságok megszüntetését do-
kumentálni kell. Meg kell határozni a határidőhöz kötött feladatokat, és meg kell nevezni a 
végrehajtásukért felelős személyeket. A feladat végrehajtásáért a tűzvédelmi előadó a felelős.
11.6.A szemle során keletkező iratanyagot a tűzvédelmi dossziéban kell lefűzni.

12. A létesítmények veszélyességi övezeteinek, helyiségeinek, szabad-tereinek eseti 
tűzvédelmi használati szabályai 

12.1. Irodák

12.1.1.Az irodák „D” Mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségek.
12.1.2.Iroda helyiségekben a dohányzás nem engedélyezett, a tilalmat jogszabályban megha-
tározott kivitelű felirattal, piktogrammal jelölni kell az iroda bejáratánál és a helyiségben is. 
Csak a kijelölt dohányzó helyeken engedélyezett a dohányzás a létesítmények területén.
12.1.3.A helyiségekben nyílt lángot használni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység-
re vonatkozó írásbeli feltételek meghatározásával szabad.
12.1.4.Az iroda  helyiségekből  a  napi  tevékenység során  felhalmozódó,  keletkező  papír  és 
egyéb éghető anyagú hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, illetőleg a tevé-
kenység befejezése után el kell távolítani a létesítményben  kijelölt hulladéktároló helyre.
12.1.5.Törekedni kell arra, hogy az asztalokon csak a folyamatos tevékenységhez szükséges 
anyagok, iratok legyenek elhelyezve, a használaton kívüli iratokat iratszekrényben vagy irat-
állványon kell tárolni.
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12.1.6.A hőfejlődéssel járó elektromos készüléket (pl. főzőlap, kávéfőző, hősugárzó stb.) csak 
nem éghető anyagú alátéten, polcon szabad használni. A bekapcsolt berendezést felügyelet 
nélkül hagyni nem szabad, annak működésére jelzőlámpa figyelmeztessen.
12.1.7.A hőfejlődéssel járó elektromos készülékek és az éghető anyag között olyan távolságot 
kell tartani, hogy az, az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. A berendezések kezelé-
si utasításaiban foglalt  távolságok az irányadók, melyeket  maradéktalanul  be kell  tartani  a 
használat során.
12.1.8.A villamos berendezések, elektromos vezetékek szerelését csak szakképzett  személy 
végezheti az iroda helyiségekben is. A vezetékek szabálytalan összekötése, toldása tilos !
12.1.9.Az iroda helyiségekben használt elektromos fogyasztókat (pl. írógép, számítógép, lám-
pák, hősugárzó stb.) a munka befejezése után, eltávozás előtt feszültségmentesíteni kell a he-
lyiséget utoljára elhagyó személynek.
12.1.10.Megrongálódott,  hibás  elektromos  készüléket,  berendezést  használni,  üzemeltetni 
nem szabad, azt a villamos hálózatról le kell választani és gondoskodni kell a javításáról.
12.1.11.A helyiségekben lévő irodatechnikai berendezések rendszeres karbantartásáról gon-
doskodni kell, éghető tisztító folyadékkal végzett tisztítási, karbantartási művelet során foko-
zott figyelmet kell fordítani a tevékenység végzésére – lásd 12.1.2. pont).
12.1.12.A lámpatestekről a védőburát levenni nem szabad, azokon éghető anyagú díszítést el-
helyezni nem szabad.
12.1.13.A világító testekbe csak a foglalatnak megfelelő teljesítményű és méretű izzókat stb. 
szabad használni.
12.1.14.A dugaszoló aljzatokból a villásdugót a kábelnél fogva kihúzni nem szabad.
12.1.15.Az iroda helyiségeket csak a rendeltetésüknek megfelelő célra  szabad használni,  a 
rendeltetéstől eltérő anyagokat, eszközöket tárolni benne nem szabad. „A”-„B” tűzveszélyes-
ségi osztályba tartozó anyagot tárolni az irodákban tilos !
12.1.16.A helyiségek védelmére is készenlétben tartott  tűzoltó készülékeket  rendeltetésétől 
eltérő célra használni nem szabad, azokat állandóan üzemképes állapotban kell tartani.
12.1.17.Az iroda helyiségekben a bútorokat, berendezési tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy a 
közlekedési utak mindig biztosítottak legyenek.
12.1.18.Az iroda helyiségekben a tevékenység közben a használat tűzvédelmi szabályainak ér-
vényesülését a hatáskörrel rendelkező tűzvédelmi felelős ellenőrizze folyamatosan, illetve a 
feladatait meghatározó munkaköri leírás szerint.
12.1.19.A helyiségek használatára vonatkozó tűzvédelmi szabályokat a helyiségekben jól lát-
ható helyre ki kell helyezni.

12.2. Öltözők

12.2.1.Az öltözők „D” Tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségek. 
12.2.2.Az öltöző helyiségekben dohányozni nem szabad. 12.2.3. A helyiségekben nyílt lángot 
használni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó írásbeli feltételek meg-
határozásával szabad. 
12.2.4.A helyiségeket  rendeltetésüktől  eltérő  módon  használni,  bennük  a  rendeltetésszerű 
használattól eltérő éghető anyagot (éghető folyadék, gáz, szilárd anyag) tárolni még ideiglenes 
jelleggel sem szabad.
12.2.5.Az öltözőkben „A”-„B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tárolni tilos !
12.2.6.Hőfejlődéssel üzemelő elektromos készüléket a helyiségben működtetni, használni ti-
los !
12.2.7.A helyiségekben a környezetére gyújtási veszélyt jelentő villamos világítás nem hasz-
nálható, a beépített világító testeken kívül egyéb mobil világító eszköz alkalmazása tilos !

Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 31



TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

12.2.8.A helyiségekben a lámpatestekről a védőburát eltávolítani nem szabad, azokon éghető 
anyagú díszítést elhelyezni nem szabad.
12.2.9.A helyiségekben felszerelt villamos világítás lámpatesteibe csak a foglalatnak megfele-
lő teljesítményű és méretű izzókat stb. szabad használni.
12.2.10.A helyiségekből való távozás előtt a műszak, a munka befejeztével az elektromos be-
rendezések kikapcsolását el kell végezni a helyiségeket utolsónak elhagyó személynek.
12.2.11.Olajos, zsíros munkaruhát csak fémszekrényben szabad elhelyezni.
12.2.12.A helyiségekben keletkező éghető anyagú hulladékot  folyamatosan, illetve műsza-
konként ki kell üríteni a létesítmény területén kijelölt hulladék tároló helyre.
12.2.13.A helyiségek védelmére is készenlétben tartott tűzoltó készülékeket rendeltetésüktől 
eltérő célra használni nem szabad, azokat állandóan üzemképes állapotban kell tartani.
12.2.14.A helyiségekben a közlekedési utakat, kijáratokat leszűkíteni, eltorlaszolni még ideig-
lenes jelleggel sem szabad.
12.2.15.Az öltöző helyiségekben a tevékenység közben a használat tűzvédelmi szabályainak 
érvényesülését a hatáskörrel rendelkező tűzvédelmi felelős ellenőrizze folyamatosan, illetve a 
feladatait meghatározó munkaköri leírás szerint.
12.2.16.A helyiségek használatára vonatkozó tűzvédelmi szabályokat a helyiségekben jól lát-
ható helyre ki kell helyezni.

12.3. Irattárak

12.3.1.Az irattárak „C” Tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségek. A tűzve-
szélyességi osztályt jelölő táblát, feliratot a helyiségek bejáratainál fel kell tüntetni.
12.3.2.Az irattárakban a dohányzás tiltott, a tilalmat táblával, piktogrammal jelölni kell a he-
lyiségek bejáratainál, valamint a helyiségekben.
12.3.3.Az irattárakban nyílt lánggal járó tevékenységet végezni csak az alkalomszerű tűzve-
szélyes tevékenységre vonatkozó írásbeli feltételek meghatározásával szabad.
12.3.4.A helyiségeket csak a rendeletetésének megfelelő célra szabad használni, a rendelete-
téshez kapcsolódó anyagokon túl más anyagot,  „A”-„B” tűzveszélyességi osztályba tartozó 
anyagot kiváltképpen, tárolni nem szabad.
12.3.5.Az irattárakban a kijáratot állandóan szabadon kell tartani.
11.3.6.A helyiségekben keletkező mindennemű hulladékot folyamatosan az erre a célra rend-
szeresített hulladéktárolóba kell kiüríteni.
12.3.7.A helyiségekben rendet, tisztaságot kell tartani folyamatosan, kerülni kell a zsúfoltsá-
got.
12.3.8.A világító testek és általában a helyiségekben lévő villamos berendezések, szerelvé-
nyek és a tárolt éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy világítótest, villamos 
berendezés, szerelvény az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. Ez a távolság a be-
rendezések háromdimenziós környezetét figyelembe véve legalább 1 méter legyen.
12.3.9.A helyiségekben a lámpatestekről a védőburákat eltávolítani nem szabad.
12.3.10.A helyiségek használatára vonatkozó tűzvédelmi szabályokat a helyiségekben jól lát-
ható helyre ki kell helyezni.

12.4. Konyha
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12.4.1.A helyiség „D” Mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik. A tűzve-
szélyességi osztályt jelölő feliratot a helyiség bejáratánál fel kell tüntetni.
12.4.2.A helyiségben dohányozni nem szabad. A tilalmat nemzeti szabvány szerinti táblával, 
piktogrammal jelölni kell a helyiségben és annak bejárati ajtaján.
12.4.3.A helyiséget rendeltetésétől eltérő módon használni, benne az üzemelés-technológiától 
eltérő anyagot tárolni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
12.4.4.A tevékenységhez szükséges alapanyagokat csak a folyamatos tevékenységhez szüksé-
ges mennyiségben szabad a helyiségben tárolni. 
12.4.5.A helyiségben a környezetére gyújtási veszélyt jelentő villamos világítás nem használ-
ható, a beépített világító testeken kívül egyéb mobil világító eszközt alkalmazni nem szabad.
12.4.6.A lámpatestekről a védőburát eltávolítani nem szabad, azokon éghető anyagú díszítést 
elhelyezni nem szabad.
12.4.7.A helyiségben felszerelt villamos világítás lámpatesteibe csak a foglalatnak megfelelő 
teljesítményű és méretű izzókat stb. szabad használni.
12.4.8.Az elektromos  dugaszoló aljzatokból a villásdugót a kábelnél fogva kihúzni nem sza-
bad.
12.4.9.A helyiségben csak engedélyezett, kifogástalan műszaki állapotú főző, sütő berendezé-
seket szabad működtetni. A berendezések kezelési, használati utasításaiban foglaltakat mara-
déktalanul be kell tartani.
12.4.10.Az elektromos működésű főzőlapokat hőelvonás nélkül üzemeltetni nem szabad.
12.4.11.Az elektromos működésű főző, sütő berendezéseket vízsugárral mosni szigorúan TI-
LOS !
12.4.12.Az olajsütő berendezést folyadék nélkül üzemeltetni nem szabad, üzem közben a fo-
lyadékszintet ellenőrizni kell, a folyadékszint az alsó szintjelzés alá nem kerülhet.
12.4.13.A helyiségben a gázfogyasztó berendezések környezetében lévő éghető anyagokat a 
berendezésektől olyan távolságra kell elhelyezni, hogy az éghető tárgyak felületén mért hő-
mérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemelés mellett sem haladhatja meg a 60 ºC-ot, 
de ez a távolság 0,5 méternél kisebb nem lehet.
12.4.14.A konyhai berendezések meghibásodása esetén a berendezést tovább működtetni nem 
szabad, a szükséges javításokat csak szakemberrel szabad végeztetni. Elektromos berendezé-
sek meghibásodása esetén azonnal áramtalanítani kell, gázüzemű berendezések meghibásodá-
sa vagy gázszivárgás esetén pedig a gáz főelzáró csapot el kell zárni.
12.4.15.A helyiségben működő berendezéseket felügyelet nélkül hagyni nem szabad. A hasz-
nálat  befejeztével, de legkésőbb a munkaidő végén a berendezéseket áramtalanítani kell,  a 
gázüzemű berendezések szelepét pedig el kell zárni.
12.4.16.A konyhai  berendezések kezelését,  azok szakszerű kezelésére  kioktatott  személyre 
szabad bízni, aki ennek eredményeként azt tudja is az előírásoknak megfelelően kezelni.
12.4.17.Túlhevült olajat, zsiradékot vízzel oltani nem szabad. Esetleges tűz kapcsán az égő 
folyadékot fedővel történő takarással és a melegítés megszüntetésével, illetve a helyiség vé-
delmére is készenlétben tartott tűzoltó készülék(ek)kel kell eloltani.
12.4.18.A konyhai készülékekre kerülő anyagokat (zsír, olaj, stb.) a használat befejezésekor 
azonnal, de legkésőbb a munkaidő végén el kell távolítani.
12.4.19.A helyiségben a közlekedési utakat állandóan szabadon kell tartani, azokat eltorla-
szolni még ideiglenes jelleggel sem szabad. A gázfogyasztó berendezések kezeléséhez és sze-
reléséhez a berendezésekre előírt távolságokat az üzemelés során be kell tartani. 
12.4.20.A helyiség használatára vonatkozó tűzvédelmi szabályokat a helyiségben jól látható 
helyre ki kell helyezni.

12.5. Ebédlő
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12.5.1.Az ebédlő „D” Mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség.
12.5.2.A helyiségben a dohányzás tiltott, a tilalmat táblával, piktogrammal jelölni kell a helyi-
ségek bejáratainál. 
12.5.3.A helyiségben nyílt lánggal járó tevékenységet végezni csak az alkalomszerű tűzveszé-
lyes tevékenységre vonatkozó írásbeli feltételek meghatározásával szabad.
12.5.4.Az ebédlőben a berendezési tárgyakat (asztalokat, székeket) úgy kell elhelyezni, hogy a 
közlekedési utak, kijáratok biztosítottak legyenek, azokat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel 
sem szabad. A széksorokat úgy kell elhelyezni, hogy azok legalább két oldalról biztonságosan 
megközelíthetők legyenek, illetve a menekülés feltételeit biztosítsák.
12.5.5.A helyiség kijáratainál a menekülési útirány jelzéseket, jól látható módon ki kell he-
lyezni.
12.5.6.A helyiségben alkalmi rendezvények szervezhetők, de azt külön engedélyeztetni kell az 
igazgatóval.
12.5.7.A rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni a vonatkozó tűzvédelmi haszná-
lati szabályokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény idejére.
12.5.8.Az előző pontban említett engedélynek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a rendezvény megtartásának ideje,
a rendezvény szervezőinek neve, személyi adatai (lakcím, személyi igazolvány száma),
a rendezvény megtartásának helye,
a rendezvényen résztvevő személyek száma,
rendezők létszáma, feladata, neve, személyi adatai (lakcím, személyi igazolvány szá-
ma,
biztonsági és tűzvédelmi előírások: tűzoltó felszerelések, eszközök száma, használata; 
menekülési  útvonalak,  kijáratok,  kiürítési  számítás;  tűz,  vagy veszélyhelyzet  esetén 
megvalósítandó feladatok.

12.6. tornaterem

12.6.1.A terem „D” Mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség. A 
tűzveszélyességi osztályt jelölő feliratot a helyiség bejáratainál jól látható módon fel kell tün-
tetni.
12.6.2.A helyiségben a dohányzás nem engedélyezett. A dohányzási tilalmat a vonatkozó jog-
szabálynak megfelelő piktogrammal, táblával jelölni kell.
12.6.3.A helyiségben nyílt lángot használni nem szabad, nyílt lánggal járó tevékenység csak 
az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység írásbeli feltételeinek meghatározása alapján végez-
hető.
12.6.4.A tanórák ideje alatt  a helyiségben egyidejűleg benntartózkodó személyek száma az 
osztálylétszám. 
12.6.5.A kijáratokat, a közlekedési, kiürítésre számításba vett útvonalakat állandóan szabadon 
kell tartani, ezeket eltorlaszolni, leszűkíteni, az említett helyeken anyagtárolást végezni nem 
szabad. A közlekedési útvonalat úgy kell kialakítani, hogy a helyiség két hosszanti oldalán 
teljes hosszúságban legyen közlekedési út, valamint az említett két utat összekötő keresztirá-
nyú közlekedési út is biztosított legyen.
12.6.6.A helyiség kijárati ajtóit az üzemelés ideje alatt, míg a helyiségben személyek tartóz-
kodnak, lezárni tilos.
12.6.7.A kijárati ajtók elé függönyt helyezni tilos.
12.6.8.A menekülési útirány jelzéseket a helyiségben jól látható helyre és módon ki kell he-
lyezni, azokat eltakarni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
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12.6.9.A  helyiségben  csak  gyári,  engedélyezett  kivitelű  és  kifogástalan  műszaki  állapotú 
hangtechnikai rendszer alkalmazható, „házi” készítésű berendezések alkalmazása tilos.
12.6.10.A teremben csak gyári, engedélyezett kivitelű és kifogástalan műszaki állapotú fény- 
és látványtechnikai eszközök alkalmazhatók, „házi” készítésű berendezések alkalmazása ti-
los.
12.6.11.A hang-, fény- és látványtechnikai  berendezéseket  csak a kezelési  és karbantartási 
utasításokban foglaltaknak megfelelően kell használni, rendszeres karbantartásukról gondos-
kodni kell, kezelésükkel csak a berendezések használatára kioktatott, hozzáértő személyzetre 
szabad bízni.
12.6.12.Az előző pontban említett berendezések elhelyezésénél biztosítani kell, hogy illeték-
telen személy (vendég tanuló stb.) ne férhessen hozzá, benne kárt ne tegyen, tüzet ne okozhas-
son.
12.6.13.A hang-, fény- és látványtechnikai berendezések környezetében éghető anyagokat tá-
rolni nem szabad, az előírt biztonsági távolságokat be kell tartani, a hűtést igénylő berendezé-
sek megfelelő hűtéséről a túlmelegedés megakadályozása érdekében gondoskodni kell.
12.6.14.A helyiségben használt  elektromos fogyasztókat a helyiségből való távozás után ki 
kell kapcsolni, az elektromos hálózatról le kell választani.
12.6.15.A lámpatestekről a védőburát levenni nem szabad, a lámpatesteken éghető anyagú dí-
szítést elhelyezni nem szabad.
12.6.16.A tűzoltó készülékek állandó hozzáférhetőségét biztosítani kell,  azokat rendeltetési 
helyükről eltávolítani, nem a rendeltetésének megfelelő más célra használni nem szabad.
12.6.17.A fali tűzcsapok(ha van) állandó hozzáférhetőségét biztosítani kell, azokat a rendelte-
tésüktől eltérő célra használni nem szabad.
12.6.18.A helyiségben alkalmi rendezvények szervezhetők, de azt külön engedélyeztetni kell 
az igazgatóval.
12.6.19.A rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni a vonatkozó tűzvédelmi hasz-
nálati szabályokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény idejére.
12.6.20.Az előző pontban említett engedélynek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a rendezvény megtartásának ideje,
a rendezvény szervezőinek neve, személyi adatai (lakcím, személyi igazolvány száma),
a rendezvény megtartásának helye,
a rendezvényen résztvevő személyek száma,
rendezők létszáma, feladata, neve, személyi adatai (lakcím, személyi igazolvány szá-
ma,
biztonsági és tűzvédelmi előírások: tűzoltó felszerelések, eszközök száma, használata; 
menekülési  útvonalak,  kijáratok,  kiürítési  számítás;  tűz,  vagy veszélyhelyzet  esetén 
megvalósítandó feladatok.

12.6.23.A helyiség használatára vonatkozó tűzvédelmi szabályokat a helyiségben jól látható 
helyre ki kell helyezni.

12.7. Tantermek

12.7.1.A helyiségek „D” Mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó helyisé-
gek.
12.7.2.A helyiségekben a dohányzás nem engedélyezett. 
12.7.3.A helyiségekben nyílt lángot használni nem szabad, nyílt lánggal járó tevékenység a 
tantermekben csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység írásbeli feltételeinek meghatá-
rozása alapján végezhető. Ez vonatkozik a tanórán szemléltetésre használt, nyílt lánggal járó 
tevékenységekre is. Tűzvédelmi szempontból veszélyesnek tekinthető oktatási tanagyag, tűz-
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veszélyes kísérletek esetében különösen fontos a tűzoltásra alkalmas tűzoltó készülék, tűzoltó 
takaró stb. készenlétben tartása a kísérletek helyszínén.
12.7.4.A tantermekben éghető folyadékot, valamint nem a rendeltetésnek megfelelő éghető 
anyagot tárolni nem szabad.
12.7.5.A tantermekben a tanóra tárgyának megfelelő eszközök anyagok használhatóak szem-
léltetésre, de ezeket az anyagokat, eszközöket az óra befejezését követően a szertár helyisé-
gekbe vissza kell helyezni.
12.7.6.A helyiségekben a rendeltetésnek megfelelő használat során felgyülemlett éghető anya-
gú hulladékot szükség szerint folyamatosan, de legalább naponta el kell távolítani a létesítmé-
nyekben lévő kijelölt hulladékgyűjtő helyre.
12.7.7.A helyiségekben használt elektromos fogyasztókat a helyiségből való távozás után ki 
kell kapcsolni, az elektromos hálózatról le kell választani.
12.7.8.A csoportosan elhelyezett elektromos kapcsoló-berendezések ki- és bekapcsolt állapo-
tát jelölni kell.
12.7.9.A lámpatestekről a védőburát levenni nem szabad, a lámpatesteken éghető anyagú dí-
szítést elhelyezni nem szabad.
12.7.10.A világító testekben csak a foglalatnak megfelelő teljesítményű és méretű izzókat stb. 
szabad használni.
12.7.11.A dugaszoló aljzatokból a villásdugót a kábelnél fogva kihúzni nem szabad.
12.7.12.A helyiségekben a közlekedési  utakat,  kijáratokat  állandóan szabadon kell  tartani, 
azokat eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem szabad. 

12.8. Számítástechnika terem

12.8.1.A terem „D” Mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség.
12.8.2.A helyiségben a dohányzás nem engedélyezett. 
12.8.3.A helyiségben nyílt lángot használni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység 
írásbeli feltételeinek meghatározását követően szabad.
12.8.4.A számítógép teremben csak a folyamatos üzemeléshez szükséges anyagok, eszközök 
helyezhetők el.
12.8.5.A helyiségből a tevékenység során keletkező éghető anyagú és egyéb hulladékot nem 
éghető anyagú fedővel ellátott tároló edénybe szabad csak elhelyezni, majd a tanítás végén a 
létesítmény kijelölt hulladéktárolójába kell elhelyezni.
12.8.6.A helyiségek fűtésére a beépített,  központi  fűtés fűtőtestein kívül más fűtőkészülék 
(hősugárzó, kályha stb.) nem helyezhető el.
12.8.7.A helyiségben csak kifogástalan műszaki állapotú számítógépeket és kiegészítő beren-
dezéseket szabad üzemeltetni.
12.8.8.A hibás berendezéseket a villamos hálózatról haladéktalanul le kell választani és gon-
doskodni kell a hibák kijavításáról.
12.8.9.A számítógépek szerelését, javítását, karbantartását csak szakképzett személy végezhe-
ti.
12.8.10.A napi munka, oktatás befejeztével a helyiségből való távozást követően a helyiség 
áramtalanításáról gondoskodni kell, melyet a terem villamos kapcsolójával lehet végrehajtani.
12.8.11.A helyiségben a közlekedési utakat, kijáratokat állandóan szabadon kell tartani, azo-
kat leszűkíteni, eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
12.8.12.Egyéb előírások a tantermekre vonatkozókkal megegyeznek.

12.9. Szertárak
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12.9.1.A tantermekhez tartozó szertárak „D” Mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osz-
tályba tartozó helyiségek.
12.9.2.A helyiségekben a dohányzás tilos, nyílt lángot használni pedig csak az alkalomszerű 
tűzveszélyes tevékenység írásbeli feltételeinek meghatározásával szabad.
12.9.3.A helyiségekben rendet,  tisztaságot kell  tartani  és csak a rendeltetésének megfelelő 
célra szabad azokat használni, illetve a rendeltetésnek megfelelő anyagok tárolhatók bennük. 
A szertárakban kerülni kell a zsúfoltságot.
12.9.4.Azokban a szertárakban, ahol éghető folyadék tárolás is történik, a folyadékok csak 
fémlemez  szekrényben  tárolhatók  jelen  szabályzat  előírásainak  betartásával,  illetéktelenek 
hozzáférésétől védett módon. 

12.10. Könyvtár

12.10.1.A könyvtár „C” Tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik. A tűzveszélyességi 
osztályt jelölő feliratot a könyvtár bejárati ajtaján kívülről jól látható módon ki kell helyezni.
12.10.2.A könyvtárban a dohányzás tiltott, a tilalmat táblával, piktogrammal jelölni kell a he-
lyiség bejáratainál, valamint a helyiségben.
12.10.3.A könyvtárban nyílt lánggal járó tevékenységet végezni csak az alkalomszerű tűzve-
szélyes tevékenységre vonatkozó írásbeli feltételek meghatározásával szabad.
12.10.4.A helyiséget csak a rendeletetésének megfelelő célra szabad használni, a rendeletetés-
hez kapcsolódó anyagokon túl más anyagot, „A”-„B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anya-
got kiváltképpen, éghető folyadékot tárolni nem szabad.
12.10.5.A helyiségből (szállításnál felhasznált csomagolóanyagok stb.) az ott keletkező hulla-
dékot  folyamatosan el  kell  távolítani  a létesítmény kijelölt  hulladékgyűjtő helyére,  rendet, 
tisztaságot kell tartani a könyvtárban.
12.10.6.A könyvtárban tárolt anyag mennyisége nem haladhatja meg a vonatkozó jogszabály 
alapján  meghatározott  tűzterhelési  értékeket,  mely a  helyiség rendeltetésére  vonatkoztatva 
2000 MJ/m2. A tárolható anyag mennyisége a könyvtárban ebből adódóan:

Tárolt anyag megnevezése Tárolt anyag mennyisége
papír (könyvek) 4320 kg

12.10.7.A könyvek tárolására lehetőleg nem éghető anyagból készült tároló állványokat, pol-
cokat kell biztosítani.
12.10.8.A tároló állványok, polcok között legalább 1 méter távolságot kell tartani.
12.10.9.A világító testek és általában a helyiségekben lévő villamos berendezések, szerelvé-
nyek és a tárolt éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy világítótest, villamos 
berendezés, szerelvény az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. Ez a távolság a be-
rendezések háromdimenziós környezetét figyelembe véve, ha egyébként az említett berende-
zések, készülékek gyártói utasításai  ettől  eltérő értékeket  nem határoznak meg, legalább 1 
méter legyen.
12.10.10.A helyiségekben a lámpatestekről  a védőburákat  eltávolítani  nem szabad,  azokon 
éghető anyagú díszítést elhelyezni nem szabad.
12.10.11.A világító testekbe csak a foglalatnak megfelelő teljesítményű és méretű izzókat stb. 
szabad használni.
12.10.12.A dugaszoló aljzatokból a villásdugót a kábelnél fogva kihúzni nem szabad.
12.10.13.A helyiségben használt elektromos fogyasztókat a helyiségből való távozás után ki 
kell kapcsolni, az elektromos hálózatról le kell választani.

Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 37



TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

12.10.14.A könyvtári helyiségben mindenféle villamos hőforrás (főzőlap, hősugárzó, kávéfő-
ző, stb. ) használata tilos !
12.10.15.A helyiségben a kijáratokat, a közlekedési utakat állandóan szabadon kell tartani, 
azokat eltorlaszolni, leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
12.10.16.A helyiség használatára vonatkozó tűzvédelmi szabályokat a helyiségben jól látható 
helyre ki kell helyezni.

12.11. Raktárak

12.11.1.A raktárak a bennük tárolt anyagok tűzvédelmi jellemzői alapján „C” Tűzveszélyes 
vagy „D” Mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségek. A tűzveszé-
lyességi osztályt jelölő táblát, feliratot a helyiségek bejáratainál jól látható helyre és módon ki 
kell helyezni.
12.11.2.A helyiségekben a dohányzás tiltott, a tilalmat táblával, piktogrammal jelölni kell. 
12.11.3.A helyiségekben nyílt lángot használni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékeny-
ségre vonatkozó írásbeli feltételek meghatározásával szabad. 
12.11.4.A helyiségeket csak a rendeltetésüknek megfelelő célra szabad használni, csak a ren-
deltetésének megfelelő anyagok  tárolhatók benne, egyéb anyag tárolása nem engedélyezett.
12.11.5.A helyiségekben „A”-„B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, valamint éghe-
tő folyadékot tárolni egyáltalán nem szabad. Egyéb éghető folyadék tárolását jelen szabályzat 
előírásainak betartásával szabad.
12.11.6.Az üzemelés ideje alatt a helyiségekben csak az oda beosztott dolgozók tartózkodhat-
nak, illetéktelenek belépése nem engedélyezett. A tilalmat a vonatkozó jogszabály előírásait 
kielégítő piktogrammal jelölni kell.
12.11.7.A helyiségekből az ott keletkező hulladékot folyamatosan el kell távolítani a létesít-
mény kijelölt hulladékgyűjtő helyére, rendet, tisztaságot kell tartani.
12.11.8.A tárolóban a következő szélességű közlekedési utakat kell megtartani:

Közlekedési utak szélessége
hosszirányban (m) keresztirányban (m)

1,0 -

12.11.9. A kialakított közlekedési utakat állandóan szabadon kell tartani, árukészlet tárolásra 
használni, azokat leszűkíteni még átmeneti jelleggel sem szabad.
12.11.10.A kapuk, kijáratok, a tűzoltó készülékek előtti területet állandóan szabadon kell tar-
tani. Az említett területen anyagtárolási tevékenységet végezni nem szabad.
12.11.11.A helyiségekben üzemeltetett villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a te-
vékenység befejezése után ki kell kapcsolni, műszak végén az említett berendezések villamos 
leválasztásáról gondoskodni kell.
12.11.12.A tárolóban lévő világító  testek,  általában a  villamos berendezések és az éghető 
anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy a világítótest, villamos berendezés, készülék 
az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. 
12.11.13.A villamos gépet, berendezést, egyéb készüléket meghibásodása esetén a villamos 
hálózatról azonnal le kell választani és a hibát jelezni kell a munkaterület tűzvédelmi felelő-
sének.

12.13. karbantartó műhely 
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12.13.1.A műhely „D” Mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiség. A 
tűzveszélyességi osztályt jelölő táblát, feliratot a helyiség bejáratainál fel kell tüntetni.
12.13.2.A helyiségben a dohányzás nem engedélyezett, a tilalmat a helyiség bejáratánál és a 
helyiségben jól látható módon piktogrammal, felirattal jelölni kell.
12.13.3.A műhelyben csak a napi munkához szükséges mennyiségű anyagot szabad tárolni. A 
karbantartási, javítási technológia által megkövetelt, csak a napi munkához szükséges meny-
nyiségű tűzveszélyes folyadék tárolható a helyiségben, fémlemez szekrényben. A központi fű-
tőberendezés vezetékétől és a fűtőtestétől az „A-B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagot 
legalább 1 méter  távolságra kell  elhelyezni.  A műhelyben csak azt a gépet szabad tartani,  
amely javítás alatt áll.
12.13.4.Olajos rongyot szétdobálni nem szabad, azt jól záródó fémedényben kell gyűjteni és 
műszak végén a kijelölt tároló helyre kell szállítani.
12.13.5.A műhelyben az esetlegesen elcsepegett vagy szétfolyt olaj felitatásáról, feltakarításá-
ról gondoskodni kell.
12.13.6.A műhelyben a gépek, berendezések rendszeres takarításáról, szükség szerint, de leg-
alább a műszak végén gondoskodni kell. Ugyanez vonatkozik a műhely takarítására is.
12.13.7. A helyiség ajtóit, a tűzoltó készülékek előtti területet állandóan szabadon kell tartani. 
Az említett területen anyagtárolási tevékenységet végezni nem szabad. A felhasználásra kerü-
lő anyagok, munkadarabok tárolását úgy kell végezni, hogy a biztonságos közlekedést ne aka-
dályozza.
12.13.8. A műhelyben üzemeltetett villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevé-
kenység befejezése után ki kell kapcsolni, műszak végén az említett berendezések villamos 
leválasztásáról gondoskodni kell.
12.13.9.A köszörűk alatt és környezetükben éghető anyagot tárolni tilos !
12.13.10.A helyiség használatára vonatkozó tűzvédelmi szabályokat a helyiségben jól látható 
helyre ki kell helyezni.

12.14. Folyosók, közlekedő terek

12.14.1.A helyiségek „E” Nem tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartoznak.
12.14.2.A helyiségeket csak a rendeltetésüknek megfelelően szabad használni, anyagtárolást 
még ideiglenesen sem szabad folytatni bennük, a kiürítési útvonalakat, kijáratokat állandóan 
szabadon kell tartani.
12.14.3.A helyiségek ajtóit eltorlaszolni nem szabad, az ajtókat lezárni, míg az épületben sze-
mélyek tartózkodnak nem szabad.
12.14.4.A helyiségekben lévő tűzoltó-technikai eszközök, berendezések állandó megközelíté-
sének lehetőségét biztosítani kell.
12.14.5.A folyosókon, közlekedő terekben az épület elhagyásának módját tartalmazó alapraj-
zot és annak szöveges leírását a szabályzat szerint meghatározott helyekre kell kihelyezni jól 
látható módon.
12.14.5.A menekülési útirány jelzéseket jól látható módon kell kihelyezni, azokat eltakarni 
még ideiglenes jelleggel sem szabad.

12.15. Kazánház

12.15.1. A gázkazán helyiség „D” Mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tarto-
zó helyiség. 
12.15.2.Az éghető gázt szállító csőrendszernél esetlegesen fellépő gázszivárgást meg kell aka-
dályozni, a szivárgás megszüntetése után a helyiséget ki kell szellőztetni.
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12.15.3.A gázkazánház helyiségében a dohányzás és nyílt láng használata tilos. A tilalmat fel-
irattal és piktogrammal kell tiltani a helyiség bejáratánál és a helyiségben.
12.15.4.A helyiség bejáratánál fel kell tüntetni a tűzveszélyességi osztályt jelölő tűzvédelmi 
táblát.
12.15.5.A gázkazánház helyiségének ajtaján a központi gázelzáró helyét, működési módját, a 
tűzjelzés módját és a tűzoltó készülék helyét időtálló felirattal kell kiírni, jelezni.
12.15.6.A gázfogyasztó berendezés leválasztó főkapcsolójának helyét, működési módját, va-
lamint a ki- és bekapcsolt állapotát jelölni kell feliratozással.
12.15.7.A tüzelőberendezés helyiségénél a helyiségből és kívülről a helyiség érintése nélkül 
egyaránt jól megközelíthető helyen kell a tűzoltó készüléke(ke)t elhelyezni.
12.15.8.A gázkazánházban idegen - oda nem tartozó anyagot - tárolni nem szabad még ideig-
lenes jelleggel sem. Csak a fűtőberendezés tartozékai, segédberendezések, valamint ezek üze-
mével közvetlenül összefüggő más berendezések helyezhetők el a helyiségben. 
12.15.9.A tüzelőberendezés szellőztető rendszerének nyílásait  eltorlaszolni,  eltömíteni  nem 
szabad.
12.15.10.A berendezés biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges kezelési uta-
sítást a berendezésen, vagy annak közelében jól látható helyen kell elhelyezni. A kezelési uta-
sításban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
12.15.11.A berendezés üzemeltetéséről olyan naplót kell vezetni, amely tartalmazza az üze-
meltetés adatait, a karbantartás időpontját és az üzemeltetéssel kapcsolatos észrevételeket.
12.15.12.A berendezés üzemi vizsgálatakor a fentebb említett naplóba kell bejegyezni a vizs-
gálat időpontját, az észlelt rendellenességeket, ezek kijavításának módját és megtörténtét,  a 
berendezés állapotára vonatkozó nyilatkozatot, valamint a vizsgálatot végző nevét.
12.15.13.A gázfogyasztó berendezés működése alatt  a nemzeti  szabványban meghatározott 
kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni. A kazánok kezelését, felügyele-
tét csak megfelelő szakmai és tűzvédelmi képesítéssel rendelkező személy végezheti.
12.15.14.A kazánház kijárati ajtaját, közlekedési útját eltorlaszolni, leszűkíteni ideiglenesen 
sem szabad.
12.15.15.A helyiségben működő gázérzékelőt  berendezést  állandóan üzemképes állapotban 
kell tartani, időszakos ellenőrzéséről, felülvizsgálatáról gondoskodni kell.
12.15.16.A helyiségben lévő csővezetékek szabványos színjelölését biztosítani kell.
12.15.17.A helyiség használatára vonatkozó tűzvédelmi szabályokat a helyiségben jól látható 
helyre ki kell helyezni.

12.16. Gépjármű tárolók

12.16.1.A gépjárműtárolók „D” Mérsékelten  tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt 
helyiség. A tűzveszélyességi osztályt jelölő táblát, feliratot a gépjárműtároló épületeken, épü-
letrészeken fel kell tüntetni.
12.16.2.A gépjárműtároló helyeken dohányozni nem szabad. A tilalmat nemzeti szabvány sze-
rinti táblával, piktogrammal jelölni kell a helyiségekben és azok bejárati ajtóin.
12.16.3. A helyiségekben nyílt lángot használni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékeny-
ségre vonatkozó írásbeli feltételek meghatározásával szabad. 
12.16.4.A jármű előmelegítésére csak olyan eszközt, anyagot szabad használni, amely tüzet 
vagy robbanást nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos.
12.16.5.A gépjárműtároló helyiségeket úgy kell használni, hogy a gépjárművek szükség ese-
tén gyorsan és biztonságosan eltávolíthatóak legyenek.
12.16.6.Több gépjármű tárolása esetén azokat úgy kell elhelyezni, hogy a gépjárművek ajtói 
legalább az egyik oldalon teljes szélességükben nyitható legyenek és az egymás mögött álló 
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gépjárművek között legalább 0,8 méter távolságot kell megtartani. Gépjárművet udvarban az 
ajtótól, ablaktól, kiürítésre szolgáló lépcsőtől legalább 2 méter távolságban kell elhelyezni.
12.16.7.A gépjárműtároló  helyiségben éghető  folyadékot,  éghető  gázt  tárolni  nem szabad. 
Üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejteni, illetőleg a gépjárművet üzemanyaggal feltöl-
teni, tűzveszéllyel járó tevékenységet végezni, továbbá a gázüzemanyag ellátó berendezésen 
javítást végezni tilos !
12.16.8.Tüzelő és kenőanyag csepegést, elfolyást meg kell akadályozni, a szétfolyt, elcsepe-
gett éghető folyadékot azonnal fel kell itatni száraz felitató anyaggal, vagy száraz homokkal. 
A felitatott hulladékot a kijelölt helyre kell szállítani.
12.16.9.Azokat a gépjárműveket, amelyek huzamosabb ideig nem közlekednek, az akkumulá-
tor lekötésével áramtalanítani kell. 
12.16.10.A tárolóból, az ott keletkező hulladékot folyamatosan el kell távolítani a kijelölt hul-
ladékgyűjtő helyre. A helyiségben rendet, tisztaságot kell tartani. 
12.16.11.A helyiségekben keletkező éghető hulladékot rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe 
kell elhelyezni.
12.16.12.A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni nem szabad.
12.16.13.A gépjármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos 
!
12.16.14.A helyiségek védelmére  készenlétben tartott  tűzoltó készülékeket  rendeltetésüktől 
eltérő célra használni nem szabad, azokat állandóan üzemképes állapotban kell tartani.

Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 41


	RENDELKEZŐ RÉSZ
	3.1. intézményvezető-igazgató
	3.4. Dolgozók
	7.4.13. A szilárd éghető anyagok szabadban történő tárolásának előírásai:
	7.7. Szellőztetés tűzvédelmi szabályai
	7.8. Csatornahálózat tűzvédelmi szabályai
	7.10. Gépi berendezésekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok
	7.11. Világító berendezések tűzvédelmi szabályai
	7.12. Villamos berendezések tűzvédelmi szabályai
	7.13. Villám és sztatikus feltöltődés elleni védelem
	7.14. Tűzjelző és -oltóberendezések
	7.15. Tűzoltó készülék, felszerelés
	9.8. Tűzvédelmi szakvizsga
	10.1. Tűzjelzés
	10.2. Tűzoltás, műszaki mentés


