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ŰEVEZET
A többször módosított 1996. évi XXXI. tv. a tűzvédelem területén meghatározza az
állam, a munkáltatók és a munkavállalók feladatait, jogait és kötelezettségeit, a
30/1996. (XII. 06.) BM sz. rendelet rögzíti a Tűzvédelmi Szabályzat készítésének
kötelezettségeit.
A tűz elleni védekezés (a továbbiakban: tűzvédelem) a tűzesetek megelőzése, a
tűzoltási feladatok ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása.
A Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: TVSZ) a jogszabályok keretei között
határozza meg az iskolára vonatkozó tűzvédelmi tevékenység fő kérdéseit.
A TVSZ tartalmazza mindazon követelményeket, amelyeket a tűzvédelemről szóló
törvény, más jogszabályok és nemzeti szabványok határoznak meg, továbbá azokat,
amelyeknek szabályozásuk sajátosságai miatt szükségesek és indokoltak.
A TVSZ célja, hogy a Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és
Alapfokú M vészeti Iskola területén rögzítse a tanári állomány és a beosztott
dolgozók, valamint a diákok tűzvédelmi feladatait, a munkavégzésre, vonatkozó
általános követelményeket és meghatározza a tűzvédelmi eljárások szabályait.
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I. Fejezet
A SZABÁLYZAT HATÁLYA
A Szabályzat az intézményvezető által kiadott belső tűzvédelmi alapszabály, mely
az érvényben lévő jogszabályi előírások alapján biztosítja a fentebb meghatározott
céloknak a tevékenységgel összefüggő maradéktalan megvalósulását.
A Szabályzat területi hatálya kiterjed:
A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú M vészeti Iskola
4556 Tiszadob, Károlyi M. u.7. sz. és telephelye:
4556 Tiszadob, Táncsics M. u. 6. sz. területére.
A fentiek alapján a továbbiakban a Szabályzat hatályát értelemszerűen kell
alkalmazni a Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú M vészeti
Iskola mindkét intézményére, és valamennyi alkalmazottjára, az iskola
munkavállalói által idegen munkaterületeken (munkahelyeken) végzett mindennemű
szervezett munkavégzésre.
A Szabályzat id beli hatálya:
A hatályba léptetéstől a visszavonásig vagy hatályon kívül helyezésig
érvényes.
A Szabályzat személyi hatálya:


A tanintézmény valamennyi dolgozójára



A tanintézmény területén alkalmi, illetve eseti munkát végző külső
vállalkozások dolgozóira.

E Szabályzat előírásait kell alkalmazni más, idegen szervezet dolgozói által a
tanintézmény területén történt munkavégzéskor is.
A tűzvédelmi előírások betartására, feladatok és a felelősség megosztására
elsődlegesen külön írásbeli szerződésben kell intézkedni.
A Szabályzat a hatálybalépéstől az esetleges módosításig, illetve a visszavonásig
érvényes. Módosításra, illetve visszavonásra az intézmény vezetője a jogosult.
A Szabályzatban írottak végrehajtásának felügyeletére és ellenőrzésére jogosultak és
kötelezettek mindazon vezetők, akik részére a Szabályzat feladatokat, illetve
hatáskört állapít meg.
Minden vezető beosztású dolgozó köteles a hatáskörébe tartozó tűzvédelmi
feladatokat maradéktalanul végrehajtani, a beosztott dolgozókkal (iskolai
tanulókkal) a rájuk vonatkozó rendelkezéseket betartani, valamint a szabályok
végrehajtását folyamatosan ellenőrizni.
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A Szabályzat rendelkezéseit minden dolgozóval az eseti és rendszeres (ismétlődő)
oktatás keretében, új belépő dolgozóval a munkába állás előtt ismertetni kell. Az
oktatást a tűz- és munkavédelmi feladatok ellátásával megbízott személy végzi.
Minden beosztott dolgozó köteles a Szabályzat előírásait a rá vonatkozó mértékben
megismerni, és azt a munkavégzése során maradéktalanul betartani.
A Szabályzat rendelkezéseinek megszegése – a cselekmény, vagy az annak nyomás
bekövetkezett esemény súlyától és jellegétől függően – fegyelmi, szabálysértési,
illetve büntetőeljárást von maga után.
A Szabályzatot mindenkor naprakész állapotban kell tartani. A tevékenységben
bekövetkezett változások alapján, az intézményvezető vagy a tűzvédelmi feladatok
végzésével megbízott köteles kiegészíteni vagy módosítani, illetve új Szabályzatot
készíteni és kiadni.
A Szabályzatban foglaltak végrehajtásáért az intézményvezető, valamint az általa
tűzvédelmi feladatok végzésével megbízott személy a felelős.
A 9/2015. (III.25.) BM rendelet „a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az
önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél,
valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési
követelményeiről és a szakmai képzéseiről” 7.§. (1) bekezdés dc) pontjában előírtak
alapján

a t zvédelmi megbízott feladatainak ellátásával Holes István
t zoltósági tanácsost bízom meg.
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II. Fejezet
T ZVÉDELMI ÜGYREND
T zvédelmi feladatok
1. Az intézményvezet hatásköre:
Az intézményvezető tűzvédelmi feladatkörét megbízottja útján látja el, ennek
érdekében gondoskodik a tanintézményben egy t zvédelmi felel s megbízásáról.
Ezen túlmenően az intézmény vezetője láttamozza a tűzvédelmi felelős által vezetett
dokumentációt a tanintézmény tűzvédelmi eseményeiről (tűzvédelmi szemlék,
kiürítési- és tűzoltó gyakorlatok, tűzesetek jegyzőkönyvei, tűzoltó készülékek
nyilvántartása, tűzvédelmi oktatások naplója stb.)

2. Az intézményvezet kötelességei:
 Biztosítja a tűzvédelmi feladatok ellátásához az igazoltan szükséges
technikai és anyagi eszközök beszerzéséhez az anyagi feltételeket.
 A tűzvédelmi feladatok ellátásával az 1996. évi XXXI. törvény 19. §-a
alapján külső szervezetet, vállalkozót is megbízhat, akik részére külön
szerződés alapján biztosítja a működés feltételeit.
 Részt vesz a tűzvédelmi hatóság ellenőrzésein, akadályoztatása esetén e
feladatra, intézkedésre jogosult személyt bíz meg.
 Biztosítja a tűzvédelmi ellenőrzések eredményes megtartásának feltételeit.
 Elkészítteti a tűzvédelemmel összefüggő dokumentációkat, azokat
jóváhagyja és ellenőrzi az azokban foglaltak végrehajtását. Külső szakember
bevonásával
gondoskodik
az
azokban
foglaltak
folyamatos
„karbantartásáról”, azok naprakészségéről.
 Meghatározza azon személyek körét, akik az alkalomszerű tűzveszélyes
tevékenység végzésének engedélyezésére jogosultak.
 A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén él munkáltatói fegyelmi jogával.
 A tanintézmény tűzvédelmi helyzetét érintő bármi nemű változást köteles az
illetékesség szerinti tűzvédelmi hatóságnak (Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyháza Katasztrófavédelmi
Kirendeltség, 4400 Nyíregyháza Erdő sor 5.) 15 napon belül írásban
bejelenteni.
 Munkaterületén betartja és betartatja a tűzvédelmi előírásokat.
 Ellát minden olyan egyéb feladatot, amely a biztonságos tűzvédelmi helyzet
érdekében a vezető hatáskörébe tartozik.
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Az intézményvezet helyettes t zvédelmi feladatai











Az intézményvezető felhatalmazása alapján ellátja a tűzvédelmi operatív
irányító, ellenőrző és számon kérő tevékenységet.
Figyelemmel kíséri és betartatja a Tűzvédelmi Szabályzatban rögzített
előírásokat, az azokban beállt változást (technológiai, berendezés, telephely,
szervezeti) átvezetteti, szükség esetén kiegészítteti.
A munkavégzést, tevékenységet azonnal leállítani és haladéktalanul
intézkedést foganatosítani, ha tűz vagy tűzveszély áll fenn.
A létesítményben az előírásoknak megfelelő mennyiségű, és a keletkező tűz
leküzdésére alkalmas tűzoltó eszközt a helyszínen tartani.
Gondoskodik az előírt rendszeres tűzvédelmi oktatások megtartásáról, annak
dokumentálásáról.
Biztosítani és kötelezni a részvételt az irányításuk alá tartozó munkavállalók
számára az oktatásokon, vizsgákon, vizsgálatokon és tanfolyamokon.
Gondoskodik a bekövetkezett rendkívüli események bejelentéséről,
kivizsgálásáról, a hasonló esetek megelőzésére szolgáló intézkedések
kidolgozásáról és végrehajtásáról.
Minden rendelkezésére álló eszközzel támogatni az illetékes felügyeleti,
szakhatósági ellenőrző szervek szakembereinek munkáját.
Köteles az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére
intézkedést foganatosítani.
Hatáskörén belül a tűzvédelmi fegyelem növelése érdekében anyagi,
erkölcsi, illetve fegyelmi hatáskörén belül a büntetés eszközeit alkalmazni.

3. A t zvédelmi felel s hatásköre:
A tűzvédelmi felelős tevékenységét
jogszabályoknak megfelelően látja el.

folyamatosan

az

érvényben

lévő

Feladatai:
 Elkészíti a hatályos jogszabályok alapján a tanintézmény Tűzvédelmi
Szabályzatát és annak mellékleteit,
 Ellenőrzi a tűzvédelmi előírások folyamatos betartását,
 Meghatározza és biztosítja a megfelelő számban a tűzoltó készülékeket és
elvégzi és dokumentálja az OTSZ-ben meghatározott időközönként az
üzembentartói felülvizsgálatot,
 Végrehajtja az alkalmazottak tűzvédelmi oktatását, gondoskodik annak
előírásszerű dokumentálásáról,
 Részt vesz a tanintézmény kiürítési gyakorlatain, a tapasztalatokat
feldolgozza, dokumentálja és tájékoztatást ad azokról a tanintézmény
vezetőjének,
 Negyedévente tűzvédelmi szemlét tart, a tapasztaltak alapján megszünteti a
hiányosságokat, a megtett intézkedésekről beszámol a tanintézmény
vezetőjének.
 Nyilvántartja a 45/2011. (XII.7.) BM rendelet alapján a tűzvédelmi
szakvizsgára kötelezett munkakörökben tevékenykedők névsorát,
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figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szakvizsgák érvényességi határidejét,
intézkedik azok lejárta előtt az ismétlődő oktatásra és vizsgáztatásra,
Figyelemmel kíséri az OTSZ előírásai alapján a tanintézményre vonatkozóan
az érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági és villámvédelmi
felülvizsgálatok érvényességét, azok lejárta előtt tájékoztatja a tanintézmény
vezetőjét a felülvizsgálatok elvégeztetéséről,
Részt vesz a tűzvédelmi hatóság ellenőrzésén,
Gondoskodik a dolgozók munkába állás előtt történő tűzvédelmi oktatásának
megtartásáról, szervezi az éves ismétlődő oktatásokat.
Kezeli a tűzvédelmi dokumentációkat, gondoskodik azok naprakész
vezetéséről
Írásban engedélyezteti az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységeket.
Ellátja mindazon tűzvédelmi feladatokat, amelyre szóban vagy írásban
megbízást kap.

4. A gazdasági ügyintéz /iskolatitkár kötelessége:






Köteles a tűzvédelmi megbízottat a feladatainak ellátásában segíteni.
Biztosítja a tűzvédelmi feladatok ellátásához szükséges anyagi feltételeket.
Évente elkészíti a tűzvédelmi költségkeretet, - a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerületével egyeztetve biztosítja annak folyamatos rendelkezésre állását.
Biztosítja munkaterületén a tűzvédelmi szabályok betartását, hiányosság
észlelése esetén intézkedik annak azonnali megszüntetésére.
Biztosítja - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi
Tankerületével egyeztetve - az elektromos berendezések szabványossági
felülvizsgálatához, a villámvédelmi mérésekhez, az érintésvédelmi
felülvizsgálatokhoz az anyagi feltételeket.

5. Az alkalmazásban lév dolgozók t zvédelmi kötelességei:








A Tűzvédelmi Szabályzatban történt változást (technológiai, berendezés,
telephely, szervezeti) a munkaterületükre vonatkozóan figyelemmel kísérik,
és a körülményt jelzik a közvetlen vezetőjük felé.
Kötelesek részt venni a tűzvédelmi oktatáson.
Minden osztályfőnök köteles a tanév első osztályfőnöki óráján a tanulók
részére az alapvető ismeretekből tűzvédelmi oktatást tartani és azt
dokumentálni.
Figyelemmel kísérik a szükséges tűzvédelmi szakfelszerelések (tűzoltó
felszerelések, táblák, stb.) elhelyezését, azok megközelíthetőségét,
készenlétben tartását.
Kötelesek elsajátítani a tűzoltó felszerelések használatát.
Tűzesetről azonnal értesítik a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
műveletirányító szolgálatát (tűzoltóságot), valamint tájékoztatják a közvetlen
vezetőjüket.
Gondoskodnak a működési területükön a feltárt tűzvédelmi hiányosságok
azonnali megszüntetéséről, akadályoztatás esetén értesítik a közvetlen
vezetőjüket.
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Egy személyben felelősek a munkaterületükön a tűzvédelmi szabályok
betartásáért.
Ellátják mindazon tűzvédelmi feladatokat, amelyre szóban vagy írásban
megbízást kapnak.

6. A karbantartó t zvédelmi kötelességei:







Biztosítja a zavartalan működéshez szükséges tűzvédelmi technikai eszközök
üzemképességét, azok állandó használhatóságát.
Köteles részt venni a tűzvédelmi oktatáson.
A karbantartással összefüggő tűzvédelmi ügyekben eljár, a hatáskörét
meghaladó ügyekben jelzést tesz a tűzvédelmi megbízott felé a tűzvédelmi
probléma megoldására.
Javaslatot tesz az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezése
során a szabályok betartására.
Egy személyben felelős a munkaterületén a tűzvédelmi szabályok
betartásáért.
Ellátja mindazon tűzvédelmi feladatokat, amelyre szóban vagy írásban
megbízást kap.
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III. Fejezet
HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS
T ZVÉDELMI SZAŰÁLYOK


Az építményt csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési) engedélyben
megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.



A tevékenység jellegének megváltozása esetén a szükséges engedélyeket a
tevékenység megkezdése előtt a változtatás tényét 15 nappal korábban a
Szabolcs–Szatmár-Bereg
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének (4400 Nyíregyháza, Erdő
sor 5. tel.: 06/42 404-444) be kell jelenteni.



Különféle tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő
helyiségben, tűzszakaszban, szabadtéren szabad folytatni.



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



A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben, és szabadtéren, a
tevékenység során keletkezett éghető hulladékot folyamatosan, de legalább a
tevékenység befejezése után el kell távolítani.



A gázvezetéket a szabványban megjelölt sárga színjelöléssel kell ellátni.



A „Robbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot
alkalomszerűen csak szabadban vagy olyan jól szellőztetett helyiségben
szabad használni, amelyben egyidejűleg gyújtóforrás nincs. E tevékenységre
vonatkozó speciális szabályokat az adott helyiségekre, munkafolyamatokra
vonatkozó szabályoknál kell rögzíteni.



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



A helyiség – szükség szerint az építmény, létesítmény – bejáratánál jól
látható helyen tűz- és robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra
figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó – állami szabványnak
megfelelő – táblát kell elhelyezni.



A közmű nyitó- és zárószerkezetet, azok KI-BE kapcsolt helyzetét, valamint
a tűzvédelmi berendezés helyét jól láthatóan meg kell jelölni.



Az üzemeltetés alatt az olyan helyiség ajtóit, amelyben emberek
tartózkodnak, nem szabad lezárni.
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IV. Fejezet
T ZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG
(alkalomszer t zveszélyes tevékenység)



Tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol az tüzet vagy
robbanást okozhat mindaddig, amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem
hárították.



Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi szabályok
betartásával a kijelölt helyen szabad végezni.



Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet, pld.:
o hegesztést,
o gázperzselővel történő melegítést,
o szabadban való tüzelést, stb. csak az intézményvezető előzetes
írásbeli engedélye alapján szabad végezni. A külső vállalat által
végzett tűzveszélyességi tevékenységre az engedély kiadása a külső
vállalat igazgatójának (vezetőjének) vagy megbízottjának feladata.
Az engedélyt azonban az intézményvezetővel láttamozni kell, aki ezt
szükség esetén - a tűzvédelmi megbízott szakmai véleményét kikérve
– a helyi sajátosságoknak megfelelő tűzvédelmi előírásokkal köteles
kiegészíteni.



Az engedélynek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a
munkavégző nevét, a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat és a
munkavégző szakvizsga bizonyítvány számát.



A kiadott engedély folyamatos munkavégzés esetén sem lehet 30 napnál
hosszabb.



Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes
tűzvédelmi szakvizsgával és bizonyítvánnyal rendelkező, egyéb tűzveszélyes
tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy
végezhet.



Tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező az ott keletkezhető tűz oltására
alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.



A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és
annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden
olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését az
engedélyezőnek be kell jelenteni.



Alkalomszerű tűzveszélyes engedély kiadására jogosult:


AZ INTÉZMÉNYVEZET
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V. Fejezet
DOHÁNYZÁS T ZVÉDELMI SZAŰÁLYAI
Égő dohányterméket, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve
ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol „Robbanásveszélyes”
osztályba tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat
biztonsági jellel kell jelölni.

Tilos a dohányzás a
tanintézmény teljes területén!
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VI. Fejezet
TÁROLÁS T ZVÉDELMI SZAŰÁLYAI


Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos
tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba
tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége
nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.



Tűzgátló előtérben mindennemű tárolás tilos.



A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot – ha azt nem nyomástartó
edényzetben hozták forgalomba – a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra
vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.



Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb robbanásveszélyes és tűzveszélyes
osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra
való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem
szabad tárolni. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét naponta
vagy – ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik – folyamatosan
ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.



A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell
tartani.

Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolási szabályai


A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, I-II. tűzveszélyességi
fokozatú folyadékot kiszerelni, csomagolni csak jogszabályban
meghatározottak szerint, ennek hiányában szabadtéren vagy olyan helyen
szabad, ahol nincs gyújtóforrás és a hatékony szellőzést biztosították.



A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint az I-III.
tűzveszélyességi fokozatú folyadékot csak zárt csomagolásban, edényben
szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni.



A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, valamint az I-III.
tűzveszélyességi fokozatú folyadék egyedi és gyűjtőcsomagolásán – ha
jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – az anyag robbanásra vagy heves
égésre való hajlamát szövegesen vagy piktogrammal kell jelölni. A jelölést a
gyártó vagy a csomagoló, a kiszerelő vagy a forgalomba hozó, valamint – a
felhasználáshoz külföldről közvetlenül érkező anyag, I-II. tűzveszélyességi
fokozatú folyadék esetében – a felhasználó szervezet köteles elvégezni.
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Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben,
pinceszinti helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett
egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben.



Padlástérben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag és I-III.
tűzveszélyességi fokozatú folyadék és gáz nem tárolható. Egyéb szilárd
anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy azok a
tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség
esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a
kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.



Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban
gázpalackot tárolni tilos.



Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb
építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását
idézheti elő.

VII. Fejezet
KÖZLEKEDÉSI UTAKRA VONAKOZÓ T ZVÉDELMI
EL ÍRÁSOK


A tűzoltóság vonulásához, működéséhez szükséges, valamint a tűzoltó
vízforrásokhoz vezető utakat, területeket állandóan szabadon kell tartani,
azokat eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.



Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés
kapcsolóját, a közművek nyitó- és zárószerkezetét, továbbá a tűzvédelmi
berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat,
ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
Kiürítés



Az építmények kiürítési útvonalait – míg az épületben tartózkodnak – nyitva
kell tartani, azokat eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.



A menekülési útvonalakat minden esetben (utánvilágító vagy elektromos)
biztonsági jelekkel kell megjelölni.



A menekülési útirányt jelölő biztonsági jelet tilos az ajtóra szerelni, mivel
az ajtó nyitott állapotában a jel nem látható, így a meneküléshez szükséges
információ eltűnik.



A kiürítésre számításba vett nyílászáró szerkezetek - kivéve a legfeljebb 50
fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat csak a kiürítés irányába nyílhatnak.
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A kiürítés szabályainak betartása érdekében évente kiürítési gyakorlatot kell
szervezni. A tapasztalatok tűzvédelmi szakmai szempontból történő
értékelése és megfelelő dokumentálása a tűzvédelmi megbízott feladata.

VIII. Fejezet
VILÁGÍTÓ ŰERENDEZÉSRE VONATKOZÓ T ZVÉDELMI
SZABÁLYOK


A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell
betartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az az éghető
anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.



A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését,
továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.



A villamos berendezést központilag és szakaszosan leválaszthatóan kell
kialakítani.



A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése
után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük érdekében az üzemben a
napi munka befejezése után a villamos hálózatról le kell választani.
Felelős: intézményvezető



Csak gyárilag engedélyezett típusú biztosítékot szabad használni. Az olvadó
biztosítékok, kismegszakítók túlbiztosítása (patkolása) szigorúan tilos!
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IX. Fejezet
VILLAMOS BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
T ZVÉDELMI SZABÁLYOK


Ezen berendezések tűzveszélyessége elsősorban abban rejlik, hogy a bennük
lévő izzószálak számos típusnál közvetlenül érintkeznek a helyiség
levegőjével, így olyan helyiségekben, ahol tűz- és robbanásveszélyes gőzök
vannak, ezek a típusok nem alkalmazhatók. Ilyen helyiségekben elektromos
főzőlapot, kávéfőzőt és más hőt is termelő elektromos fogyasztót elhelyezni
és használni tilos!



Az elektromos fűtőberendezés tetejére bármilyen éghető vagy nedves
anyagot elhelyezni tilos!



A berendezések alá nem éghető anyagból készült alátétet kell elhelyezni.



Ha a berendezést nem használják, úgy azokat feszültség- mentesíteni kell. A
munka befejezése után a berendezést a hálózatról le kell választani.
Felel s: intézményvezető



Ha az elektromos berendezés hőmérséklet-szabályozóval nincs ellátva, azt
csak felügyelet mellett szabad üzemeltetni.



Hősugárzónál a sugárzás irányában 1 m, egyéb irányban 0,8 m távolságot
kell megtartani a berendezés és az éghető anyag között.



Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű
használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.



A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése
után ki kell kapcsolni. Kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai,
informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.



A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül
helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.
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X. Fejezet
TÜZEL -, F T BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
T ZVÉDELMI SZABÁLYOK


Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető,
használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy
robbanást.



A helyiségben ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat tárolnak,
előállítanak, felhasználnak, forgalmaznak nyílt lánggal, izzással vagy
veszélyes felmelegedéssel üzemelő berendezés – a tevékenységet kiszolgáló
technológiai berendezés kivételével – nem helyezhető el. Technológiai
tüzelőberendezés létesítése esetén a tűz vagy robbanás keletkezésének
lehetőségét megfelelő biztonsági berendezéssel kell megakadályozni.



Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal vagy robbanásveszélyes és
tűzveszélyes osztályba tartozó gázzal üzemeltetett tüzelő- vagy
fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, meghatározott kezelési
osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.



A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a
környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani,
vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén
mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se
jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

XI. Fejezet
CSATORNAHÁLÓZAT


Robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy I-II.
tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban
tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő,
robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot
a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.



Abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz I-II. tűzveszélyességi
fokozatú folyadékot tartalmazhat, a csatornahálózatot berobbanás ellen – az
üzemeltetés zavartalanságának biztosításával – vízzárral szakaszokra kell
bontani.
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XII. Fejezet
ELLEN RZÉS, KARBANTARTÁS
Általános el írások


Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői
ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról az 54/2014.
(XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 18.
mellékletében foglalt táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal,
valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.



Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt
és annak tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó
iraton aláírásával és az aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.



Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli
felülvizsgálatáról és a hibák kijavításáról az annak elvégzésére okot adó
körülmény vagy hiányosság tudomására jutása után azonnal, egyéb esetben
legfeljebb 10 munkanapon belül gondoskodni, ha
o az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését
tűzeset, tűzriadó gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy
o az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi
rendeltetésének megfelelő működésre.



Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a
javítást el kell végezni és annak eredményét írásban kell dokumentálni.



Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a
karbantartás és a javítás során figyelembe kell venni az érintett műszaki
megoldás gyártójának vonatkozó előírásait.



Az üzemeltető köteles az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás, az időszakos
és a rendkívüli felülvizsgálat során megállapított hibák javításáról a hiba
súlyosságától függő időn belül gondoskodni.



Az üzemeltető kötelezettségeinek végrehajtását más személy vagy szervezet
írásos megállapodásban teljes körűen vagy részben átvállalhatja. A más
személy vagy szervezet kötelességei megegyeznek az üzemeltetőével.



Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés
megfelelő végrehajtásához szükséges ismeretekkel és az üzemeltető által
kiállított, erre vonatkozó írásbeli meghatalmazással.
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XIII. Fejezet
ID SZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK
A kisfeszültség er sáramú villamos berendezések id szakos t zvédelmi
felülvizsgálata


A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés
üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik,
o 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű
robbanásveszélyes
osztályba
tartozó
anyag
gyártására,
feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy
szabadtér esetén legalább 3 évenként,
o egyéb esetben legalább 6 évenként a villamos berendezés tűzvédelmi
felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő
iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti,
melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.



A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe
venni.



A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy
rendeltetésváltás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos
berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot
elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot
határoz meg.



A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése
a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.



A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a
hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.



A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket
az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen
használnak.

Az elektrosztatikus feltölt dés és kisülés elleni védelem id szakos
t zvédelmi felülvizsgálata


Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem megfelelő, ha a tervezést,
létesítést, üzemeltetést és karbantartást a vonatkozó műszaki követelmény
szerint végzik, és az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelmet, a
felülvizsgálatot követően a felülvizsgáló megfelelőnek minősíti.



A felülvizsgálat elvégzése kötelező
- az üzembe helyezés előtt,
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-

az átalakítás, bővítés után,
tűzesetet követően,
a technológia változása után vagy



a meglévő építmény, szabadtér elektrosztatikus védelmén legalább 3 évente,
ha gyártó, telepítő a műszaki leírásban, dokumentációban vagy a telepítési
technológiai dokumentációban nem rendelkezik ennél rövidebb időtartamról.



Az elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem időszakos
tűzvédelmi felülvizsgálata szempontjából a naptári napot kell figyelembe
venni.

Villámvédelem felülvizsgálata


A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a
létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően
kell végezni.

A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály
másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból
 a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó,
ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén
legalább 3 évenként,
egyéb esetben legalább 6 évenként,







a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden
olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után,
ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség
észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,
felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban
meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő
módon igazolni kell.
A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell
figyelembe venni.

T zoltó készülékek ellen rzése, felülvizsgálata


Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek
megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az
ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló
végezheti.
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Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi
szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.



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



A vizsgálatot a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által
nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó
szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló is végezheti.



Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik
annak megszüntetéséről.



A negyedévenkénti időszakot a tűzvédelmi hatóság döntése esetén 1 hónapra
kell lerövidíteni, ha azt környezeti körülmény vagy egyéb veszély indokolja.



A készenlétben tartó gondoskodik a készenlétben tartott tűzoltó készülékek
54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat
18. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott időközönkénti
karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült, kiürített tűzoltó készülékek
újratöltéséről.



A ciklusidők számítása alapkarbantartás esetében a legutolsó karbantartástól,
első alapkarbantartás esetén a gyártási vagy végellenőrzési időponttól,
közép- és teljes körű karbantartás esetében a tűzoltó készüléken feltüntetett
gyártási időponttól történik. Ha gyártási időpontként csak az év van
feltüntetve, az adott év január 31., ha a gyártás éve és negyedéve van jelölve,
az adott negyedév első hónapjának utolsó napja a gyártási időpont.



A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett
ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi
üzemeltetési naplót vezet, mely tartalmazza
o a létesítmény nevét és címét,
o a tűzoltó készülékek típusjelét,
o a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely vagy a
tűzoltó készülék gyártási száma megadásával,
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o a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát
(készenlétben
tartó
általi
ellenőrzés,
alapkarbantartás,
középkarbantartás, teljes körű karbantartás) és dátumát,
o a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy
nevét és aláírását.


A szén-dioxiddal oltó és a hajtóanyagpalack kivételével a tűzoltó készülékek
és alkatrészek élettartama nem haladhatja meg a 20 évet.



A 25 kg és az annál nagyobb töltettömegű tűzoltó készülék a gyártást követő
20 év után a tűzvédelmi szakértői névjegyzékben tűzoltó készülék szakértői
területen szereplő személy által kiadott szakvélemény birtokában tartható
készenlétben. Az élettartam a 20. évtől számítva kétszer öt évvel
hosszabbítható meg.



A tűzoltó készülékek selejtezéséről a tulajdonos gondoskodik.

XIV. Fejezet
T ZJELZÉS


A létesítményben lévő távbeszélő készülék mellett, a bejáratnál a
katasztrófavédelem (tűzoltóság) hívószámát jól láthatóan fel kell tüntetni
(telefon: 105, 112).



Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul
jelezni a hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság
műveletirányító ügyeletének vagy a tűzoltóságnak (a továbbiakban:
jelzésfogadó), vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a
mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri
hivatalának (közös önkormányzati hivatalnak).
T zoltóság hívószáma: 105 vagy 112
(jelzésfogadó)



A t zjelzésnek, kárjelzésnek tartalmaznia kell:
-

a tűzeset pontos helyét, címét,
mi ég, mi van veszélyeztetve,
milyen terjedelmű a tűz,
emberélet van- e veszélyben,
a jelző személy neve, a jelzésre használt telefon száma,
esetleges egyéb fontos adatok pl. megközelítés útvonala.
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A tűzoltóság közreműködése nélkül, vagy emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet
is utólagosan be kell jelenteni a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltségére.
(4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. tel.: (42) 404-444)

XV. Fejezet
T ZVÉDELMI OKTATÁS RENDJE


A munkavállalókat a munkába állást megelőzően és ismétlődően tűzvédelmi
oktatásban kell részesíteni. Az oktatások megtartása a tűzvédelmi megbízott
feladata, melyet oktatási naplóban kell rögzíteni.




Ismétlődő oktatásban kell részesíteni a munkavállalókat:
évente legalább egy alkalommal,
- tűzesetet követően,
- új tevékenység, berendezés alkalmazását megelőzően.
rendkívüli esemény bekövetkezése estén.




Az oktatásokat követően meg kell győződni az oktatáson részt vettek
tudásszintjéről, mely történhet írásban és szóban egyaránt.



A nem megfelelő tudásszinttel rendelkezők, valamint az igazoltan távollévők
részére pótoktatást kell elrendelni.



A külső munkavállalók részére a tevékenység megkezdése előtt igazoltan
tűzvédelmi oktatást kell tartani, ahol ismertetni kell részükre a rájuk
vonatkozó tűzvédelmi előírásokat. Az oktatás megtartása a tűzvédelmi
vezető feladata.



Évente legalább egy alkalommal a Tűzriadó Tervben előírtakat gyakorolni
kell, melynek eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A Tűzriadó Terv
gyakorlati végrehajtásának megszervezése, a tűzvédelmi megbízott feladata.

26

XVI. Fejezet
T Z ESETÉN TANÚSÍTOTT MAGATARTÁSI SZABÁLYOK


A készenlétben tartott tűzoltó készülékkel, tűzcsappal és egyéb tűzoltásra
alkalmas eszközökkel a tűzoltást azonnal meg kell kezdeni.



Haladéktalanul meg kell szervezni, és végre kell hajtani azon építmény,
épület, szabadtér személyi kiürítését, ahol a tűz keletkezett, illetve amit
veszélyeztet.



Meg kell szervezni, és végre kell hajtani az éghető anyagok eltávolítását a
tűz színhelyéről.



Az áramtalanításról azonnal gondoskodni kell, s biztosítani kell, hogy az
elektromos áramot illetéktelen személyek ne kapcsolhassák vissza.



Az oltás során minden olyan körülményt meg kell őrizni, amely a tűz
keletkezési okára utal.



Azonnal értesíteni kell azokat a személyeket, akik a tűz vizsgálata során
megfelelő adatokkal, információkkal tudnak szolgálni.



Mindenki köteles azokat a feladatokat elvégezni, amelyre a tűzoltás
vezetőjétől megbízást kapott.



A dolgozók kötelesek a tűzoltásban, a műszaki mentésben – ellenszolgáltatás
nélkül – személyes részvétellel, adatok közlésével közreműködni.



A tűzoltásvezető jogosult a tűz oltásához, kárelhárításához, műszaki
mentéshez a járműveket, eszközöket, felszereléseket, anyagokat igénybe
venni.



A tűzoltásvezető a tűz által veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges
területen minden tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti az
illetéktelen, vagy a veszélyeztetett személyek, valamint az anyagi javak
eltávolítását, a terület kiürítését.
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XVII. FEJEZET
A T Z ELOLTÁSA UTÁNI FELADATOK



A tűzesetet – függetlenül a hatósági vizsgálattól – a tűz eloltása után ki kell
vizsgálni.
A bizottság tagjai:
- az intézményvezető,
- az intézményvezető helyettes,
- a gazdasági ügyintéző/iskolatitkár,
- a tűzvédelmi megbízott.



A vizsgálat során szemrevételezni kell a tűzeset helyszínét.



A tanúkat meg kell hallgatni és az általuk elmondottakat jegyzőkönyvbe kell
venni.



A vizsgáló bizottság megállapításait és közösen kialakított álláspontjukat a
tűz előidézésre, okára és a szükséges intézkedések megtételére
jegyzőkönyvben kell rögzíteni.



A tűzeset helyszínét a hatósági vizsgálat befejezéséig, vagy az engedély
megadásáig érintetlenül kell hagyni.



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



A vizsgálat eredményéről tájékoztatni kell a szakmai felügyeleti szerv
vezetőjét.
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XVIII. Fejezet
A T ZVÉDELMI SZAŰÁLYOK MEGSÉRTÉSÉNEK
KÖVETKEZMÉNYEI
Aki a tűzrendészeti rendelkezéseket vagy a kötelező szabványban és
szabályzatban foglalt tűzrendészeti előírásokat megszegi, a 259/2011 (XII.7.)
Kormányrendelet II. fejezetében meghatározottak alapján pénzbírsággal sújtható.
A tűzvédelmi hatóság a fenti kormányrendelet 1. sz. mellékletében megjelölt
szabálytalanságok esetén az ott rögzített mértékben tűzvédelmi bírságot szabhat
ki.
A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári
jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó
szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.
T zvédelmi bírság szabható ki:


Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő.



Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási
tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges.



Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- vagy
robbanásveszélyt idéztek elő.



Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly
módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátó képesség nem
biztosított.



Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése
oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg
azonnal.



Kiürítésre számításba vett közlekedőn, folyosón éghető anyagok,
tárgyak elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül.



A kiürítési számítással igazolt létszám túllépése.



Tűzoltókészülék készenlétben tartásának, karbantartásának hiánya.



Ha a külön jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt
tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, nem készíttetik el.
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Ha az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról – igazolt módon - a
munkáltató nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több
mint 15 nap telt el.



Ha a munkavállalók ismétlődő, vagy a tűzvédelmi hatság által előírt
soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról – igazolt módon - a munkáltató
nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap
telt el.



A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálat
hiánya.



Egyéb tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatban
foglalt előírások, továbbá a tűzvédelmi szabványok előírásainak
megszegése esetén.

Fegyelmi úton felelősségre vonható az a dolgozó, aki a Tűzvédelmi
Szabályzatban foglalt előírásokat gondatlanul megszegi.
Büntetőeljárás indítható azzal a személlyel szemben, aki a tűzvédelmi
előírásokat:





szándékosan megszegi,
közveszélyes állapotot idéz elő,
tevékenységével rongálást idéz elő,
közérdekű üzem működtetését szándékosan megzavarja, stb.

A tűzoltással, műszaki mentéssel és ezek jelzésével kapcsolatosan keletkezett
költségek megtérítésére kötelezett az, aki:



a beavatkozást igénylő eseményt szándékosan okozta,
a tűzoltásra vagy a műszaki mentésre vonatkozóan szándékosan
megtévesztő jelzést adott.
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XIX. Fejezet
T ZVÉDELMI FELVILÁGOSÍTÁS, OKTATÁS,
T ZVÉDELMI VIZSGA
A dolgozót munkába állítás előtt, továbbá rendszeresen évente legalább egy
alkalommal, illetve szükség szerint oktatásban kell részesíteni.
A dolgozók oktatásáról nyilvántartást kell vezetni, amelyben az oktatás témaköreit is
fel kell tűntetni.
A dolgozót ki kell oktatni:









A tűzvédelmi szabályzatban előírt általános szabályokra.
A munkahely, munkafolyamat tűzveszélyességére.
A megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre.
A tűzjelzés lehetőségére, módjára.
Tűz esetén kötelező magatartásra.
Az elhelyezett tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések kezelésére,
használatára.
A tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire.
A menekülési útvonalakra.

A hiányzók részére pótoktatást kell tartani.
Az oktatás végrehajtásáért az iskolaigazgató a felelős.
Az oktatás megtörténtét a dolgozó aláírásával köteles elismerni.
Jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak
tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható.
A vezető köteles gondoskodni arról, hogy a szakvizsgára kötelezett munkakörökben
dolgozók a rendszeres továbbképzésben részt vegyenek.
Csak azok a személyek foglalkoztathatók, akik a vizsgabizottság előtt sikeres vizsgát
tettek és az előírt továbbképzésen részt vettek.
Az ismétlődő oktatáson a tűzvédelmi szakvizsgát tett személynek is részt kell venni.
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XX. Fejezet
T ZESETEKNÉL EL FORDULÓ SÉRÜLÉSEK
Égés
Abban az esetben, ha az emberi testfelület közeli kapcsolatba kerül a test
hőmérsékleténél lényegesen magasabb hőmérsékletű anyaggal, vagy vegyi anyaggal,
akkor égési sérülés következik be.
Ennek több oka lehet:







Gőz- és forró folyadék.
Láng, mely azonnal súlyos égési sebet okozhat.
Forró vagy megolvadt fém által okozott égés.
Sugárzó energia okozta égés.
Elektromos áram okozta égés.
Vegyi anyagok okozta bőrsérülések, amelyek savakkal, lúgokkal történő
véletlen vagy szándékos balesetek következményei.

Az égési sérülések elsősegély nyújtásának legfontosabb eleme a hőhatás mielőbbi
megszüntetése. Alapvető fontosságú elem, hogy az égett testfelszínt vízzel
folyamatosan hűtsük. Ezt kb. 15-20 percig kell folytatni, a hűtés után az égési sebet
száraz, steril kötszerrel lazán be kell kötni.
Kisebb égési sérüléseknél ajánlatos az Irix vagy Naksol elnevezésű készítmény
használata, illetve a Water-Jel égési kötszerek alkalmazása.
Az elsősegélynyújtás során különböző gyógyszer, por, kenőcs, olaj, zsír, vaj,
tojásfehérje, stb. használata az égett seb kezelésében szigorúan tilos.
Mérgezés, égési sérülés esetén az orvosi ellátásról gondoskodni kell.
Áramütés
A villamos áram a szervezetet többféleképpen károsíthatja. Ezek közül a
leglényegesebbek:




Az izmokra és idegekre gyakorolt közvetlen hatás.
Az áram által fejlesztett hő okozta felmelegedés, égés.
Villamos ív, az ezzel járó hő- és fényhatás.

A testen áthaladó áram hatása következtében az áramütött a legnagyobb erőfeszítés
mellett sem tudja a vezetéket elengedni, a vezetékhez „ragad”. Ez növeli a baleset
súlyosságát.
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Ha az áramütés bekövetkezik, akkor begörcsölhet az izom, megbénulhat a
légzőközpont.
Ezért:


Elsősorban végre kell hajtani a feszültség mentesítést.



Sérültet ki kell szabadítani az áramkörből.



A sérültet azonnal elsősegélyben kell részesíteni.



Ha égési sérülést szenvedett, akkor a fentiek szerint kell eljárni.



Azonnal orvost, illetve mentőket kell hívni.

Gázmérgezés
Gázmérgezés akkor következik be, ha a levegőbe a szervezetet károsító gázok
kerülnek. A gázmérgezés jellemző tünete a rossz közérzet, fokozott orr,
nyálkahártya váladékozás, könnyezés, köhögési inger, szúró, kaparó érzés. A sérült
hamar legyengül, pulzusa, légzése szapora, felületes.
A sérültet azonnal friss levegőre kell vinni, meg kell tiltani részére a beszédet is.
A leggyakrabban okozott mérgezés a szénmonoxid, amely teljesen szagtalan és ki
mennyiségben is károsítja a szervezetet.
Ennek belégzése a szervezet oxigén ellátását is befolyásolja.
Első teendő a tiszta levegő biztosítása és zárt helyiség esetében a szellőztetés.
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XXI. Fejezet
A MUNKATEVÉKENYSÉG BEFEJEZÉSEKOR
VÉGREHAJTANDÓ FELADATOK


Tevékenység befejezésekor, a helyiséget utolsónak elhagyó személy az
alábbi szempontokat figyelembe véve, azok végrehajtása, ellenőrzése után
távozhat csak.



Meg kell győződni a berendezések és azok környezetének
veszélytelenségéről, nem maradt-e vissza tüzet okozó állapot.



A keletkezett éghető hulladékot el kell távolítani.



Meg kell vizsgálni a kijáratok, vészkijáratok, közlekedési utak szabadon
tartását, a biztonságos megközelítés lehetőségét.



Meg kell győződni a tűzoltó készülékek, felszerelések, oltóanyagok,
valamint
az
elektromos
kapcsolók,
gázelzárók
akadálytalan
megközelíthetőségéről.



Meg kell győződni a berendezések, készülékek, illetve a csatlakozó dugók
kihúzott állapotáról, továbbá végre kell hajtani a berendezések vagy a
helyiség áramtalanítását.



A helyiségekben csak a folyamatos üzemű készülékek maradhatnak
bekapcsolt állapotban.



Tűz előidézésére alkalmas, vagy tűz oltását kedvezőtlenül befolyásoló
körülményeket meg kell szüntetni.



Végre kell hajtani az ablakok, ajtók csukását, majd távozáskor be kell zárni a
helyiséget.



A kulcsot (kulcsokat), olyan helyen kell elhelyezni - bármikor megtalálható
személynél, e célra alkalmas dobozban és a riasztandó személyek
megjelölésével - ahol tűz esetén hozzáférhetőségük biztosított.
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XXII. FEJEZET
A T ZRIADÓ TERV KÉSZÍTÉSE ÉS GYAKORLÁSÁNAK
MÓDJA
Tűzriadó Tervet kell készíteni a tanintézmény területén a tanulók és a dolgozók
biztonságos eltávolítása érdekében.
A T zriadó Tervnek tartalmaznia kell:
- a tűz jelzésének módját
- a dolgozók és tanulók riasztásának rendjét
- a dolgozók és tanulók feladatait tűz esetén
- a kiürítés, mentés és rendfenntartás módját
- a tűzoltás előkészületeit, lehetőségeinek leírását
- az iskola helyszínrajzát.
A Tűzriadó Terv mellékletét képező helyszínrajzra be kell jelölni a közművek
központi elzáróit, a tűzoltó készülékek, vízszerzési lehetőségek helyeit.
A Tűzriadó Terv egy példányát a portán állandóan hozzáférhető helyen kell tartani.
A Tűzriadó Terv alapján évenként tűzriadó gyakorlatot kell tartani.
A gyakorlat végrehajtását szóban (a helyszínen) és írásban értékelni kell.
A gyakorlat végrehajtásáról jegyz könyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia
kell:
- a riasztás időpontját
- a tűzriadó során kapott feladatokat
- a feladatok végrehajtását
- a tűzriadóba bevontak létszámát
- a tűzriadó rövid értékelését.
A jegyzőkönyv elkészítéséről a tűzvédelmi megbízott köteles gondoskodni.
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XXIII. FEJEZET
A RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK,
T ZVÉDELMI SZAŰÁLYOK
Általános el írások
- 100 főnél nagyobb befogadóképességű kulturális rendezvényt, előadást csak a
Széchenyi teremben, az aulában, az ebédlőben vagy a tornateremben szabad tartani
- a rendezvényeken a közreműködők számát úgy kell tervezni, hogy lehetőség
szerint minden négyzetméterre csak egy személy jusson.
- a rendezvényeken jelen kell lennie az iskola igazgatójának vagy intézkedésre
jogosult helyettesének és egy személynek, aki a villamos berendezések kezelésében
jártassága van.
- a rendezvény befejezése után a kijelölt személyek kötelesek átvizsgálni a
rendezvény helyszínét és a tüzet okozható szabálytalanságokat meg kell szüntetni
- büfé szolgáltatás esetén az asztalokat és székeket úgy kell elhelyezni, hogy köztük
a kijárat irányába legalább 1 m széles út legyen.
A kijárat és a vészkijárat:
- a rendezvény megkezdése előtt a közönség közlekedésére szolgáló kijárati ajtók
zárjait ki kell oldani, míg a létesítményből a közönség nem távozik, addig lezárni
nem szabad
- a "KIJÁRAT" feliratot eltakarni nem szabad.
A dohányzás:
- A kijelölt dohányzóhelyek kivételével a rendezvény helyszínén tilos a dohányzás.
A t zoltó készülékek és felszerelések:
- a rendezvény területén legalább 1 db ABC porral oltó tűzoltó készüléket kell
elhelyezni.
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XXIV. Fejezet
HELYISÉGEKRE VONATKOZÓ T ZVÉDELMI
SZABÁLYOK
Irodahelyiségek, nevel i szobák


A helyiségekben villanyfőző, hősugárzó, kávéfőző csak az általános részben
foglaltak megtartásával üzemeltethető.



Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát és aljzatot
szabad használni.



A helyiségben lévő elektromos berendezéseket (számítógép, világítás, rádió,
magnetofon, írógép, fénymásoló, kávéfőző, hősugárzó) használat után ki kell
kapcsolni, a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani.



Égő dohány neműt, gyufát a helyiségekben eldobni, vagy olyan helyre tenni,
ahol az tüzet okozhat, nem szabad.



Az irodákban „Robbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba tartozó
anyagot tárolni, használni, vagy ilyen anyaggal bármilyen tevékenységet
végezni tilos (kivéve karbantartás, javítás).



Az irodákban dohányozni tilos.



Az irodákban semmilyen tűzveszélyes tevékenységet nem szabad végezni,
kivéve az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység írásban meghatározott
feltételei alapján.



Az irodákban a berendezést úgy kell elhelyezni, hogy veszély esetén a
dolgozók biztonságos eltávozása minimum 1 méter széles út szabadon
hagyásával biztosítva legyen.



Az éghető anyagok és a villamos berendezések között, olyan távolságot kell
megtartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.



Az irodákban a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott dolgozó személy,
illetve személyek a felelősek.
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Folyosók, aula, szélfogó, közleked , lépcs
 A közlekedőkben villamos berendezés csak az általános részben foglaltak
megtartásával üzemeltethető.
 Csak kifogástalan műszaki állapotú szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot és
világítást szabad használni.
 A helyiségekben lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell
kapcsolni, a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani.
 Közlekedőkben a dohányzás TILOS! Egyéb nyílt lánggal végzett munka
csak az alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzés feltételeinek meghatározása
szerint végezhető. A feltételek meghatározása a munkát elrendelő feladata.
 Közlekedőben „Robbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba tartozó
anyagot tárolni, használni, vagy ilyen anyaggal bármilyen tevékenységet
végezni tilos (kivéve karbantartás, javítás).
 A közlekedőket berendezési tárgyakkal leszűkíteni még átmenetileg is tilos!
 A közlekedők ajtaját, míg az épületben személyek tartózkodnak kulccsal
lezárni nem szabad.
 Az éghető anyagok és a villamos berendezések között, olyan távolságot kell
tartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
 A közlekedőket állandóan tisztán kell tartani, a nap folyamán összegyűlt
szemetet naponta el kell távolítani.
 Közlekedőkben lévő tűzvédelmi felszereléseket eltorlaszolni tilos!
 Közlekedőkben a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott tartózkodó
személy, személyek a felelősek.

Zuhanyzó, WC, mosdó
 A helyiségben villamos berendezés csak az általános részben foglaltak
megtartásával üzemeltethető.
 Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot és
világítást szabad használni.
 A helyiségben lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell
kapcsolni, a villamos hálózatról le kell választani.
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 A közlekedési utakat leszűkíteni még átmenetileg is tilos!
 A helyiség ajtaját, míg a helyiségben személyek tartózkodnak kulccsal
lezárni nem szabad.
 Az éghető anyagok, és a villamos berendezések között, olyan távolságot kell
megtartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
 A helyiséget állandóan tisztán kell tartani, a nap folyamán összegyűlt
szemetet naponta el kell távolítani.
 A zuhanyzóban a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott tartózkodó
személy, illetve személyek a felelősek.

Öltöz k
 Az öltözőkben tilos a dohányzás, azt táblával jól látható helyen jelölni kell.
 Olajos, zsíros munkaruhát fa öltözőszekrényben tartani nem szabad.
 Az öltözőszekrényben és helyiségben ruhaneműn, tisztálkodó szereken kívül
más anyagot tartani nem szabad.
 Az öltözőkben használt beépített elektromos berendezéseket az eltávozás
előtt áramtalanítani kell.
 Egyéb elektromos berendezéseket a használat befejezése után a dugvilla
kihúzásával feszültségmentésíteni kell.
 Az öltözőhelyiségek ajtóit, míg a helyiségben személyek tartózkodnak
kulccsal lezárni nem szabad.
 Az öltözőszekrények között legalább 1 méter széles közlekedési utat kell
biztosítani, és azt állandóan szabadon kell hagyni.
 A helyiségeket állandóan tisztán kell tartani, az összegyűlt szemetet naponta
el kell távolítani.
 Az öltözőszekrényeket a fűtőtestektől legalább 30 cm távolságra kell
elhelyezni.
 Az öltözőkbe „Robbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba tartozó
anyagot, tűz- és robbanásveszélyes folyadékot, valamint maró hatású vegyi
anyagot bevinni, tárolni tilos.
 Az öltözőkben a tűzvédelmi szabályok betartásáért az ott öltözők a felelősek.
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Kémia, fizikai szertár, el adó
 A szertárban, előadóban tűz- és robbanásveszélyes anyagot (benzin, aceton,
etilalkohol, éter) legfeljebb egy műszaknak megfelelő mennyiségben
(maximum 1 liter) szabad tárolni. A munka befejeztével, a tűz-, és
robbanásveszélyes anyagokat erre a célra készült fémszekrényben kell
elhelyezni.
 A használt gázmelegítőket és palackokat a gyártó cég, illetve a forgalomba
hozó által kiadott kezelési utasítás szerint szabad üzemeltetni. A kezelési
utasítást a készülék közvetlen közelében ki kell függeszteni.
 Az „Robbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat
valamint „Tűzveszélyes” tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető
folyadékot csak jogszabályban, szabványban meghatározott zárt
csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani.
 Az „Robbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző
halmazállapotú anyagokat, valamint „Tűzveszélyes” tűzveszélyességi
osztályba tartozó anyagokat elkülönítve kell tárolni.
 Az éghető folyadék csepegését, elfolyását meg kell akadályozni. A szétfolyt
anyagot fel kell itatni, a helyiséget pedig ki kell szellőztetni. A felitatott
anyagot az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni, illetve megsemmisíteni.
 Nyílt lángot csak az óraadó tanár jelenlétében és a tananyaghoz
kapcsolódóan szabad használni.
 A tanulók kísérletet csak tanár jelenlétében végezhetnek.
 A tanulók csak olyan kísérletet végezhetnek el, amit a szaktanár már
elvégzett.
 Elektromos üzemeltetésű eszköz csak nem éghető anyagú alátéten
használható.
 Az audiovizuális eszközöket a terem elhagyásakor ki kell kapcsolni. Ha
nincs rá szükség, akkor a hálózatról le kell választani.

 Az előkészítőben és a szertárban betartandó tűzvédelmi szabályokért a
mindenkori óraadó tanár a felelős.
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Tantermek, tornaterem


A helyiségekben tűz-, és robbanásveszélyes anyagot tárolni tilos.



A helyiségekben lévő tanulók állandó felügyeletéről gondoskodni kell.



A be-, és kijárati ajtókat állandóan szabadon kell hagyni teljes szélességükben.



A helyiségekben tilos a dohányzás.



A tanítási idő befejeztével a helyiségekben a számítógépek, audiovizuális
eszközök áramtalanításáról gondoskodni kell.



A helyiségekben a közlekedési utak biztosításáról gondoskodni kell.



A termekben a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott dolgozó személy,
illetve személyek a felelősek.



Az elhelyezett kézi tűzoltó készülékeket állandóan üzemképes állapotban
kell tartani.



A helyiséget állandóan tisztán kell tartani, az összegyűlt szemetet naponta el
kell távolítani.



Azoknak a termeknek a közelében, ahol számítógép illetve fénymásoló
működik a folyosón kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
A tűzvédelmi szabályok betartásáért az ott dolgozók, tartózkodók a felelősek.



GÁZKAZÁNHÁZ


Kazánház helyiségben csak az üzemeltetéssel közvetlenül összefüggő más
berendezések helyezhetők el.



A helyiség bejáratánál a tűzveszélyre figyelmeztető táblát és porral oltó
tűzoltó készüléket kell elhelyezni.




A létesített szellőzőnyílásokat eltakarni szigorúan tilos!
A helyiségben villamos berendezés csak az általános részben foglaltak
megtartásával üzemeltethető.



Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot és
világítást szabad használni.



A helyiségben lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell
kapcsolni, a használat befejeztével a villamos hálózatról le kell választani.

41



A helyiségben „Robbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba tartozó
anyagot tárolni, használni, vagy ilyen anyaggal bármilyen tevékenységet
végezni tilos.



A helyiségben a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott tartózkodó személy,
illetve személyek a felelősek.



A berendezés kezelési, használati utasításában meghatározott felügyeletről
mindig gondoskodni kell.



A gázkazán és egyéb gázkészülékek felülvizsgálatát, a kezelési és
karbantartási utasításban meghatározott időközönként, szakemberrel el kell
végeztetni.



A gázkazánhoz tartozó kezelési utasításban foglaltakat maradéktalanul be
kell tartani.

ŰELS

UDVAR

 Csak kifogástalan műszaki állapotú szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot és
világítást szabad használni.
 A belső udvarban lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell
kapcsolni, a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani.
 A belső udvarban „Robbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba tartozó
anyagot tárolni, használni, vagy ilyen anyaggal bármilyen tevékenységet
végezni tilos (kivéve karbantartás, javítás).
 A belső udvarra vezető kijáratokat berendezési tárgyakkal leszűkíteni még
átmenetileg is tilos!
 Az éghető anyagok és a villamos berendezések között, olyan távolságot kell
tartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
 A belső udvart, kertet állandóan tisztán kell tartani, a nap folyamán
összegyűlt szemetet naponta el kell távolítani.


A belső udvarban, kertben a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott
tartózkodó személy, személyek a felelősek.
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XXV. FEJEZET
TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ T ZVÉDELMI
SZABÁLYOK
Az elektromos berendezésekre vonatkozó t zvédelmi szabályok



A tanintézményben az elektromos vezetékek szerelése, a berendezések
üzemeltetése feleljen meg a mindenkor érvényben lévő előírásoknak.

A fentieken túlmenően az alábbi előírásokat kell betartani:


A nedvességgel járó helyiségekben az elektromos szerelést és csatlakozásait
tömítetten kell szerelni.



A biztosítékokat, kismegszakítókat olyan szekrényben kell elhelyezni, amely
kizárja, hogy oda tűzveszélyes anyagot bárki behelyezzen, illetve oda
benyúlhasson.



A lámpatesteket védőburával kell ellátni.



A szerelvényeket és a berendezéseket a rájuk rakódott szennyeződésektől
rendszeresen meg kell tisztítani.



Az elektromos kapcsoló és elosztószekrényekre a kapcsolási, ill. elosztási
sémát jól láthatóan fel kell tüntetni.



A csoportosan elhelyezett biztosítékok rendeltetését, hovatartozását felirattal
kell jelölni.



Az elektromos fő és szakaszkapcsolók rendeltetését valamint azok ki és
bekapcsolt helyzetét felirattal kell jelölni, a hozzá vezető közlekedési utakat
állandóan szabadon kell tartani.



A villamos berendezéseket figyelmeztető táblával kell ellátni.
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Villamos ívhegesztést csak akkor szabad elkezdeni, ha a környezetet, illetve
a munkadarabot megtisztították minden olyan szennyező és egyéb anyagtól,
amely a hegesztés során tűzveszélyt, robbanásveszélyt vagy
mérgezésveszélyt idézhet elő.



Gondoskodni kell arról, hogy a hegesztés ideje alatt tüzet, robbanást vagy
mérgezést okozó anyagok ne szivároghassanak be a helyiségbe.



A hegesztő védelmére, a berendezés felügyeletére, a környezet
megfigyelésére őrszem állításával segítséget kell biztosítani.



A hegesztő berendezést csak a hegesztés idejére szabad bekapcsolni,
munkaszünetekben, továbbá helyzetváltoztatáskor ki kell kapcsolni.



Szűk, zárt és nehezen hozzáférhető helyen csak teljesen szigetelt, A osztályú
elektródafogó használható.



Hegeszteni csak ott szabad, ahol a villamos ív, a hegesztő áramkör vagy a
munkadarab - amely hegesztés után még sokáig tárolhatja a meleget - nem
okozhat tüzet sem a hegesztés alatt, sem a hegesztés után.



A hegesztés helyszínén a keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó
készüléket vagy tűzoltó felszerelést kell készenlétben tartani.



Laza csatlakozású hegesztővezetékkel dolgozni tilos!



Vigyázni kell az ívgyújtásnál és a hegesztés közben fellépő szikrázás, illetve
szikraszóródás veszélyeire, a munka megkezdése előtt a veszélyeztetett
környezetből az éghető anyagokat el kell távolítani, illetve ha az nem
lehetséges, akkor annak megfelelő védelméről kell gondoskodni.



Sérült kábel nem használható, meg kell előzni a rövidzárlati áramból
bekövetkező tűz-, illetve baleseteket.



A hegesztés helyétől tűz- és robbanásveszélyes anyagokat 8 m-es körzeten
belül még ideiglenesen sem szabad elhelyezni.



Feszültség alatt lévő hegesztő berendezés tüzét vízzel oltani TILOS!



A hegesztési munka befejezése után a környezetet alaposan át kell vizsgálni
és miden olyan körülményt meg kell szüntetni, amely tűz okozója lehet.
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Javítási tevékenységre vonatkozó t zvédelmi szabályok


Tűzveszélyes folyadékkal bármilyen jellegű tűzveszélyes tevékenységet
végezni pl. alkatrészmosás nem szabad.



Olajos rongy csak nem éghető anyagú és jól záródó fedővel ellátott edényben
tárolható.
Az edényre "olajos rongy" feliratot kell elhelyezni.




A szétfolyt tűzveszélyes folyadékot azonnal nem éghető anyaggal fel kell
itatni és azt külön helyen kell tárolni.



A veszélyes hulladékok tárolásánál pl. olajos rongy, fáradt olaj, flakonok,
stb. a környezetvédelmi szabályokat be kell tartani.



Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak előzetes írásos feltétel
meghatározás alapján szabad végezni, az erre vonatkozó szabályok szerint.



A vizsgáló (steak) lámpa csak burával és a mechanikai sérülés ellen
védőráccsal ellátva használható.



A hőt sugárzó berendezések és az éghető anyagok között olyan tűztávolságot
kell tartani, hogy a keletkező hő az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne
jelentsen.
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XXVI. Fejezet
VEZETÉKES GÁZÜZEMELTETÉS KÉSZÜLÉKEKRE
VONATKOZÓ T ZVÉDELMI SZAŰÁLYOK


Csak kifogástalan műszaki állapotú berendezés használható.



A berendezésen javítást, karbantartást csak szakember végezhet.



Gázüzemi berendezés és az éghető anyag között legalább 1 m távolságot kell
biztosítani.



A berendezést begyújtani csak a kezelési utasításban meghatározottak szerint
szabad.



A berendezés nem megfelelő üzemelése esetén azt azonnal ki kell kapcsolni,
a fűtést haladéktalanul meg kell szüntetni.



A gázvezetéket sárga színjelöléssel kell ellátni.
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XXVII. Fejezet
T ZVÉDELMI ELLEN RZÉS

A tanintézmény tűzvédelmi ellenőrzésének megszervezéséről és a létesítmények
folyamatos ellenőrzéséről az igazgató gondoskodik az alábbiaknak megfelelően:
A tűzvédelmi felelős:


havonta

A gazdasági ügyintéző/iskolatitkár:


legalább félévenként

A munkát közvetlenül irányító vezető – szükség esetén többször is – a munka
megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények a
tűzvédelmi követelményeknek, használati előírásoknak megfelelnek- e.
Köteles továbbá a rendellenességeket megszüntetni.
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XXVIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

A fenti Tűzvédelmi Szabályzat a mai napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
korábban kiadott tűzvédelmi utasítás hatályát veszti.
A Szabályzatban foglalt előírások nem, vagy nem megfelelő végrehajtása esetén a
mulasztóval szemben felelősségre vonást alkalmazunk.

Tiszadob, 2016. február 01.

Összeállította:
........................................
Holes István
tűzoltósági tanácsos
tűzvédelmi megbízott

Jóváhagyta:
...................................................
Vitányi György
intézményvezető
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1. sz. melléklet
A T Z ELLENI VÉDEKEZÉSRE, A M SZAKI MENTÉSRE,
A T ZOLTÓSÁGRA VONATKOZÓ JOGSZAŰÁLYOK
1996. évi XXXI. törvény
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
2011. évi CXXVIII. Törvény
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
2012. évi XC. Törvény
A kéményseprő-ipariszolgáltatásról
30/1996. (XII.6.) BM rendelet
A tűzvédelmi szabályzat készítéséről
4/2015. (II.27.) BM rendelet
egyes miniszteri rendeleteknek az új
hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Országos

Tűzvédelmi

Szabályzat

39/2015. (III.25.) BM rendelet
a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi
tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú
szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai
képzéseiről
15/2010. (V.12.) ÖM rendelet
A tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika
alkalmazhatóságáról
50/2011. (XII.20.) BM rendelet
A bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és
folytatásának részletes szabályairól
54/2014. (XII.5.) BM rendelet
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
45/2011. (XII.7.) BM rendelet
A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a
tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi
szakvizsga részletes szabályairól
42/2011. (XI.30.) BM rendelet
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A hivatásos tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások köréről, valamint a
hivatásos tűzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, felszerelések kapacitás
kihasználását célzó hasznosítási szabályairól
47/2011. (XII.15.) BM rendelet
A tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól
234/2011. (XI.10.) Korm. rendelet
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. Törvény végrehajtásáról
24/2012. (V.8.) BM rendelet
A katasztrófavédelemmel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
A T Z ELLENI VÉDEKEZÉST ÉS A T ZOLTÓSÁGOT
ÉRINT JOGSZAŰÁLYOK
239/2011. (XI.18.) Korm. rendelet
Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság,
önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való
hozzájárulásra vonatkozó szabályokról
259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet
A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a
tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
229/2014. (XI.5.) Korm. rendelet
A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a
tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011.
(XII.7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségűvé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
kormányrendeletek módosításáról
274/2011. (XII.20.) Korm. rendelet
A tűzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának a
központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint
felhasználásának és ellenőrzésének módjáról szóló 180/1998. (XI.6.) Korm.
rendelet, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti
eljárásának részletes szabályairól szóló 139/2004. (IV.29.) Korm. rendelet
módosításáról
218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet
Az egyes szabálysértésekről
375/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól
15/2010. (V.12.) ÖM rendelet
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A tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika
alkalmazhatóságáról
44/2011. (XII.5.) BM rendelet
A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

2. sz. melléklet

T zvédelmi üzemeltetési napló

Tűzoltó készülékek üzembentartói felülvizsgálata
…............. év

A tűzoltó készülék
Ssz.

Készenlétben
Típusa Gyári száma
tartásának helye

Az ellenőrzés időpontja (negyedév)
I.

II.

III.

IV.

Megjegyzés
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3. sz. melléklet

NYILVÁNTARTÁS
a t zvédelmi szakvizsgára kötelezettekr l
45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján
A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát
végzők.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba
tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget
meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó
mennyiségű ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai
felhasználását végzők.
Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását
végzők
Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát,
karbantartását, javítását végzők
Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
Pirotechnikai szakbolti eladó, raktárkezelő, terméküzemeltető, anyag- és
termékgyártás-vezető, kivétel a csak I. kategóriájú (játékos) pirotechnikai
termékek kereskedését folytatók.
Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és
termékgyártás-vezetők.
Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását,
telepítését, felülvizsgálatát végzők.
Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását,
telepítését, felülvizsgálatát végzők.
Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki
vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki
vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.
Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, javítását, karbantartását
végzők.
Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.
Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.
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Érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvány hiányában a saját, illetve a külső
munkavállaló a pontban megjelölt munkakörökben nem foglalkoztatható.
A szakvizsga-bizonyítványok meglétét, illetve annak érvényességét a műszaki
vezető és a tűzvédelmi vezető folyamatosan köteles vizsgálni.
A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettekről a tűzvédelmi vezetőnek nyilvántartást
kell vezetni, ahol az alábbiakat kell feltüntetni:
- a munkavállaló neve, természetes azonosító adatai,
- tűzvédelmi szakvizsga témaköre,
- tűzvédelmi szakvizsga ideje,
- szakvizsga-bizonyítvány száma.
S.sz
1.
2.
3.

Név

Szül. id

Témakör

Vizsga kelte

Vizsga biz.
száma
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4. sz. melléklet
ENGEDÉLY
FELTÉTELEK ALKALOMSZER T ZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG
VÉGZÉSÉHEZ
Sorszám: ……………………………
Munkavégzés helye:
................................................................................................................................……
……………………………………..…………………………………………………
……………
…………………………………………………………………………………………
………………..
Munkavégzés id pontja:…..…..….év ….……………..hó …………….nap
………………..órától
(tervezett)

.……..…..év ………..………..hó …………….nap

……………….óráig.
A tevékenység megnevezése, pontos leírása:
…………………………………………………………………………………………
…………………
…………………………………………………………………………………………
…………………
…………………………………………………………………………………………
…………………
A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó/ a munkát végző személyek
tevékenységét közvetlenül
irányító személy neve, beosztása (amennyiben van ilyen személy):
…………………………………………………………………………………………
…………………
…………………………………………………………………………………………
…………………
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A munkát
végző
neve, beosztása

Tűzvédelmi
szakvizsga
bizonyítvány
száma, érvényességi ideje

Tűzvédelmi
oktatási napló
Foglalkozási
száma, a
ág jogszabály
tűzvédelmi
szerinti száma
oktatás
dátuma

Az előzőek
meglétét,
érvényességét
ellenőrzőneve,
beosztása,
aláírása

Vonatkozó t zvédelmi szabályok, el írások, feltételek:
A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó felszerelést,
készüléket biztosítom:
□ porral oltó □ CO2 oltó

□ habbal oltó □ gázzal oltó □ vízzel oltó

Darabszám:
………………………………………………….……………………………………
……...
Oltásteljesítmény:
…………………………………………….………………………………………….
Töltettömeg:
……………………………………………….………………………………………
…….
Egyéb felszerelés:
…...………………………………………..………………………………………….
A munka kezdésétől annak befejezéséig
□ a munkavégzés során felügyeletet biztosítok
□ a munkavégzés során műszeres felügyeletet biztosítok
A felügyeletet biztosító személyek neve, beosztása és feladatai (szükség szerinti
műszer esetén, annak típusa):
…………………………………………………………………………………………
…………………
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…………………………………………………………………………………………
…………………
…………………………………………………………………………………………
…………………
…………………………………………………………………………………………
…………………
…………………………………………………………………………………………
…………………
A hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakra figyelemmel, valamint a
20…....év …………..……. hó …….... nap megtartott helyszíni szemle alapján, a
biztonságos

munkavégzés

az

érdekében,

alábbi

feltételeket,

t zvédelmi

szabályokat, el írásokat határozom meg:
…………………………………………………………………………………………
…………………
…………………………………………………………………………………………
…………………
…………………………………………………………………………………………
…………………
…………………………………………………………………………………………
…………………
…………………………………………………………………………………………
…………………
Kelt, ………………………….………., ……….……é …………….……… hó
..……..... nap
…………….………….…………………
feltételeket meghatározó személy aláírása

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet külső szervezet végzi:
Igen

Nem
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Amennyiben IGEN, az egyeztetés során a tevékenység helye szerinti létesítmény
vezetője/megbízottja a tevékenységgel kapcsolatosan az alábbi kiegészít
t zvédelmi el írásokat határozza meg:
…………………………………………………………………………………………
…………………
…………………………………………………………………………………………
…………………
…………………………………………………………………………………………
…………………
…………………………………………………………………………………………
…………………
…………………………………………………………………………………………
…………………
Kelt, ………………………….………., ……….……é …………….……… hó
..……..... nap
…………….………….…………………
létesítmény vezetője, vagy megbízottja
A munkát végző(k) nyilatkozata:
Alulírott……………………………………………………………………….,
nyilatkozom,hogy az engedélyben felsorolt feltételeket, előírásokat tudomásul
veszem, a munkavégzéshez szükséges berendezést a tevékenység megkezdése előtt
leellenőriztem, a tűzoltó készülékek,felszerelések használatát, valamint a tűzjelzés
helyi lehetőségét ismerem. A munkavégzés befejezése után a területet tűzvédelmi
szempontból leellenőrzöm, a munkavégzés befejezését a munkavégzésre közvetlenül
utasítást adó/a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy
felé jelzem.
Kelt, ………………………….………., ……….……é …………….……… hó
..……..... nap
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…………………………………
munkát végzők aláírása
A felügyeletet ellátó(k) nyilatkozata:
Alulírott
.………………………………………………………………………..
nyilatkozom, hogy az engedélyben felsorolt feltételeket, előírásokat tudomásul
veszem, a felügyeleti feladataimmal tisztában vagyok,a tűzoltó készülékek,
felszerelések használatát, a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem.
Kelt, ………………………….………., ……….……é …………….……… hó
..……..... nap
……………………………
felügyeletet ellátók aláírása
A munka befejezését jelentő személy neve, beosztása, a munka befejezésének
pontos időpontja(év, hónap, nap, óra, perc):
…………………………………………………………………………………………
…………………
…………………………………………………………………………………………
…………………
…………………………………………………………………………………………
…………………
A munkaterület és közvetlen környezete ellenőrzésének időpontjai, tapasztalatai:
…………………………………………………………………………………………
…………………
…………………………………………………………………………………………
…………………
…………………………………………………………………………………………
…………………
…………………………………………………………………………………………
…………………
Az ellenőrzést lefolytató neve, beosztása, aláírása:
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…………………………………………………………………………………………
…………………
…………………………………………………………………………………………
…………………
…………………………………………………………………………………………
…………………
Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység befejezését tudomásul vettem:
……………….…., …………év …………..……… hó ………..... nap
……..…..óra…………perc
…………….…………………………
utasítást adó, irányító személy aláírása

A t zveszélyes tevékenység befejezése után a munkaterület átadás – átvétele
megtörtént:
……………….…., …………év …………..……… hó ………..... nap
……..…..óra…………perc

……………………………..
munkaterületet átadó

……………………………..
létesítmény vezetője, vagy megbízottja
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5. sz. melléklet
Új belép t zvédelmi oktatása

Név:............................................................................................................
Szül. hely:............................................év.............hó............nap ………..
Anyja neve:.................................................................................................
Foglalkozása:..............................................................................................
Munkahelye:...............................................................................................

Elismerem, hogy a mai napon a munkába lépésem alkalmával a tűz elleni
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Tv. 22.
§ (3.) bekezdése értelmében munkakörömre vonatkozó tűzvédelmi oktatásban
részesültem.
Az oktatás kiterjedt az általam végzett tevékenység tűzveszélyére, a tűzvédelmi
szabályzat, tűzriadó terv tartalmára, a tűz esetén követendő magatartásra, a tűzoltó
eszközök, felszerelések gyakorlati használatára és a tűzvédelmi szabályok
megszegésének következményeire.

,…...............év…...............................hó………………nap

