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1  A tűzvédelmi szabályzat jogalapja, hatálya, szankcionálása 

A Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium Tűzvédelmi Szabályzatát a 
vonatkozó 1996. évi XXXI. törvény (A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról), a 30/1996. (XII. 6.) BM. rendelet (A tűzvédelmi szabályzat készítéséről), a 
15/2017. (X. 20.) HM rendelet (A tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra 
vonatkozó különös szabályairól) figyelembe vételével, ezennel kiadom. A Kratochvil Károly 
Honvéd Középiskola és Kollégium (továbbiakban: intézmény) tűzvédelmi tevékenységét 
jelen szabályzat alapján kell tervezni, szervezni, irányítani és végrehajtani. 

 
Jelen szabályzat területi hatálya kiterjed: 
 
4027 Debrecen, Füredi út 69. ingatlanra 

 
valamint, az intézmény igénybevételen tartózkodó gépjárműveire, továbbá mindazon 

munkaterületekre, ahol az intézmény állományába tartozó katonák és honvédelmi 
alkalmazottak – egyéb (tűz-, és katasztrófavédelmi, illetve biztonságtechnikai) utasításban 
nem szabályozott módon – szervezett munkavégzést folytatnak.  

 
Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed: 
 
Az intézmény teljes (hivatásos, szerződéses, honvédelmi alkalmazott illetve tanulói 

jogviszonyban álló) személyi állományára, az intézményhez más katonai szervezetektől 
munkavégzésre vagy egyéb okból vezényelt és itt tevékenykedő személyi állományra, 
továbbá az iskolában és a fentiekben megjelölt egyéb helyeken munkavégzés vagy egyéb ok 
miatt jelen lévő polgári személyekre. 

 
Jelen szabályzat tárgyi hatálya kiterjed: 
 
A szabályzat hatálya alá tartozó területeken végzett minden tevékenységre.  
 
Jelen szabályzat időbeli hatálya kiterjed: 
 
Az aláírás napjától a visszavonásig terjedő időszakra. 
 
A szabályzatban foglaltak megtartása a teljes személyi állományra nézve kötelező. 

Megszegése esetén a 259/2011. (XII. 7.) Kormányrendeletben (a tűzvédelmi hatósági 
feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók 
kötelező élet-és balesetbiztosításáról) foglaltak alapján, illetve a szabálysértési tv.-ben és a 
btk.-ben foglaltak szerinti eljárás kezdeményezhető. 
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2  Tűzvédelemmel kapcsolatos általános kötelezettségek és feladatok 

2.1 A teljes személyi állomány kötelességei  

- Megismerni és betartani a szolgálatellátás, munkavégzés során, vagy azzal 
összefüggésben általa használt szabad terek, épületek, helyiségek, ideiglenes 
létesítmények, járművek, gépek, berendezések, eszközök és anyagok használatára, 
működtetésére, tárolására vonatkozó tűzmegelőzési szabályokat.  

- Jelen Tűzvédelmi Szabályzat hatálya alá nem tartozó területeken a rá vonatkozó 
tűzmegelőzési szabályokról tájékozódni, azokat betartani. 

- Az általa végzett tevékenységeket különös tekintettel az üzemelés során, vagy a 
munkadarabon hőt fejlesztő, üzemelés során felmelegedő alkatrészekkel rendelkező, 
tűzveszélyes hajtó- és kenőanyaggal feltöltött technikai eszközök, gépek, berendezések, 
valamint a tűzveszélyes anyagok használatával járó tevékenységekre az adott 
körülményeket és azok estleges változását is figyelembe véve olyan módon végezni, 
hogy azzal tüzet ne okozzon, illetve közvetlen tűzveszély kialakulása esetén az azt okozó 
tevékenységet azonnal befejezni. 

- Az általa észlelt közvetlen tűzveszélyes állapotra a területen tartózkodókat 
figyelmeztetni, azt a tőle elvárható módon megszüntetni, illetve azonnal jelenteni. 

- A tűzoltó eszközök használatát ismerni, a munkavégzés helyén készenlétben tartott, 
valamint a munkavégzéshez használt technikai eszközhöz, berendezésekhez előírt tűzoltó 
eszközök meglétét, üzemképességét a munkavégzés megkezdésekor minden esetben 
szemrevételezéssel ellenőrizni, hiányosság esetén azt azonnal jelenteni. 

- Megismerni a tűz esetén, valamint kiürítés (tűzriadó) elrendelésekor végrehajtandó 
feladatait, a tűzoltásban és mentésben a képességeinek megfelelően, a tőle elvárható 
módon részt venni, abban segítséget nyújtani, illetve a kiürítést az előírásoknak 
megfelelően végrehajtani. 

- Veszélyhelyzet kezelése során a tűzoltóság utasításait végrehajtani.  
- Az előírt tűzvédelmi képzéseken, oktatásokon, kiképzéseken részt venni. 

 
2.2 Munkahelyi vezetők feladatai 

- Rendszeresen ellenőrzik a tűzvédelmi előírások teljesülését, betartatják a beosztott 
állománnyal a tűzvédelmi szabályokat. 

- Folyamatosan nyomon követik felelősségi területükön a tűzvédelmi helyzet alakulását, 
megteszik a szükséges intézkedéseket a tüzek kialakulása valószínűségének mérséklése, a 
tűz okozta károk mérséklése és az erők megóvása érdekében. 

- Tudomásukra jutását követően a felelősségi területükön azonnal intézkednek a 
tűzvédelemmel kapcsolatos hiányosságok megszüntetésére. 

- Közvetlen tűzveszélyes állapot észlelése esetén azonnal intézkednek annak 
megszüntetésére. 

- Minden tűzvédelmet érintő változtatás (helyiségek rendeltetésének megváltozása, tűzoltó 
eszközök áthelyezése, kijáratokat, közlekedési utakat érintő változások, tevékenységek 
stb.) előtt a szolgálati út betartásával egyeztetnek a tűzvédelmi felelőssel a változtatás 
végrehajthatóságáról, azt az általuk meghatározottak szerint hajtatják végre. 

- Intézkednek a beosztott állományuk beleértve a csak ideiglenesen az alárendeltségükbe 
kerülő állományt is előírt tűzvédelmi képzésének (oktatás, kiképzés, szakvizsga, stb.) 
végrehajtására, felelnek azért, hogy az állományuk a képzési követelményeknek beleértve 
az előírt oktatásokon való részvételt is megfeleljen. 

- Tűz és egyéb veszélyhelyzet esetén, valamint a kárelhárítás során irányítja a beosztott 
állománya tevékenységét, végrehajtatja a tűzoltóság utasításait. 
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3 Szolgálati személyek és szervezeti elemek feladatai  

3.1 Az igazgató 

- Intézkedik az iskola kockázat azonosításának végrehajtására. 
- Kiadja az iskola tűzvédelmi szabályzatát, érvényre juttatja az abban foglaltakat. 
- Engedélyezi a nem szervezett munkavégzés keretében végzett alkalomszerű tűzveszélyes 

tevékenységeket. 
- Elrendeli az iskola tűzvédelmi ellenőrzéseit. 
- Elrendeli az ellenőrzés tapasztalatai alapján a feltárt hiányosságok felszámolását. 
- Intézkedik a tűzvédelmi oktatások végrehajtására. 
- Intézkedik a tűzvédelmet érintő szakfeladatok végrehajtására. 
- Biztosítja a tűzvédelmi felelős feladat végrehajtásához szükséges feltételeket. 
- Tűzvédelmi feladatait a tűzvédelmi felelős közreműködésével látja el. 
- Megköti az együttműködési megállapodást a katasztrófavédelmi szervekkel. 
 
3.2 Az igazgatóhelyettes(ek) 

- Az igazgató távollétében ellátja az igazgató tűzvédelemmel kapcsolatos feladatait. 
 
3.3 A kollégiumvezető 

- Az igazgató távollétében ellátja az igazgató által részére átadott tűzvédelemmel 
kapcsolatos feladatait. 

- Intézkedik a kollégium tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok rögzítésére. 
 
3.4 A tűzvédelmi felelős 

- A munkahelyi vezetők közreműködésével végrehajtja az iskola kockázat azonosítását. 
- A munkahelyi vezetők közreműködésével elkészíti az iskola tűzvédelmi szabályzatát és 

annak mellékleteit, végrehajtja annak évenkénti pontosítását, felülvizsgálatát. 
- Kidolgozza az intézmény egyéb tűzvédelmi okmányait. 
- Végrehajtja, illetve közreműködik az igazgató által elrendelt időszakos tűzvédelmi 

ellenőrzésekben, jelent azok tapasztalatairól, javaslatot tesz a feltárt hiányosságok 
felszámolásának módjára. 

- Részt vesz a tűzvédelmet érintő feladatok előkészítésében, végrehajtásában. 
- Javaslatot tesz a tűzvédelmi oktatások és kiképzések tartalmára, azok végrehajtásának 

idejére. 
- Végrehajtja az újonnan munkába lépők és a munkahelyi vezetők tűzvédelmi oktatását. 
- A munkahelyi vezetők adatszolgáltatása alapján meghatározza a tűzvédelmi szakvizsgára 

kötelezett beosztások (tevékenységek) körét. 
- Nyilvántartja a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett beosztásokat betöltő személyek 

szakvizsgáinak érvényességét. 
- A munkahelyi vezetők, munkahelyi vezetők igényei alapján a meghatározott időben 

megadja a személyügyi előadónak a következő évre a tűzvédelmi szakvizsgákra és 
felkészítő tanfolyamokra tervezett személyek számát, várható költségigényét. 

- Együttműködve a logisztikai felelőssel meghatározza a következő évre tervezett tűzoltó 
és tűzvédelmi kiképzések várható anyagszükségletét. 

- Részt vesz az állomány tűzoltó, tűzvédelmi tárgyú tanfolyamokra történő 
beiskolázásának megszervezésében. 

- A tűzesetek tapasztalatai alapján javaslatokat tesz a további tűzesetek kialakulásának 
megelőzésére. 
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- Meghatározza az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének feltételeit – kiállítja 
a tevékenység végzéséhez szükséges „Feltételek meghatározása alkalomszerű 
tűzveszélyes tevékenység végzéséhez” dokumentumot. 

- Kijelöli az állandó tűzveszélyes tevékenység végzésére használható helyeket. 
- Elkészíti az intézmény éves tűzvédelmi összefoglaló jelentését. 
- A jogszabályi előírások alapján a logisztikai felelőssel, és a gondnokkal együttműködve 

elkészíti a tűzvédelmi szakanyag szükségleti és ellátottsági kimutatást. 
- Meghatározza a logisztikai felelőssel és a gondnokkal együttműködve a tűzvédelmi 

szakanyagok normatáblázata alapján az intézmény tűzoltó felszerelés szükségletét. 
- A logisztikai felelőssel és a gondnokkal együttműködve felügyeli a tűzvédelmi 

szakanyagokkal, tűzoltó eszközökkel történő ellátást. 
- Együttműködik a logisztikai felelőssel a tűzvédelmi tárgyú felülvizsgálatra kötelezett 

eszközök, felszerelések körének, a felülvizsgálat típusának és ciklusidejének 
meghatározásában. 

- Felügyeli a tűzvédelmi tárgyú felülvizsgálatok végrehajtását. 
- Segítséget nyújt a tűzesetet vizsgáló hatóságnak a tűz keletkezési okának felderítéséhez, a 

tűzesetről szóló jelentés megtételéhez, a tanúk összeírásához, a tapasztalatok 
feldolgozásához, 

- A tűzesetek tapasztalatai alapján javaslatokat tesz a beavatkozás hatékonyságának 
növelésére, 

- Tervezett létszámra, megadja a képzések várható költségigényét, 
- Előkészíti a katasztrófavédelmi szervekkel megkötendő együttműködési megállapodás 

tervezetét, szervezi az iskola objektumaiban végrehajtandó tűzoltó kiképzési 
foglalkozásainak, közös kiképzéseinek végrehajtását, 

- Javaslatot tesz a helyismereti, begyakorló és éles tűzoltási gyakorlatok helyére, idejére. 
 
3.5 A személyügyi előadó  

- A tűzvédelmi felelős által nyújtott információk alapján, elektronikus úton nyilvántartja, a 
logisztikai felelőssel együttműködve tervezi, szervezi, felügyeli a tűzvédelmi 
szakvizsgára kötelezett munkakört betöltők szakvizsgájának meglétét, érvényességét, 
irányítja a felkészítő tanfolyamokra és vizsgáztatásokra történő beiskolázást. 

- Tervezi, szervezi, végrehajtja a tűzvédelmi felelős és az érintett állomány beiskolázásait. 
 
3.6 A logisztikai felelős 

- Részt vesz a technológiai folyamatok vonatkozó tűzmegelőzési szabályok 
kidolgozásában, illetve abban segítséget nyújt, tájékoztatja a tűzvédelmi felelőst a 
tűzvédelmet érintő változásokról. 

- A tűzvédelmi felelőssel együttműködésben megállapítja a tűzvédelmi tárgyú 
felülvizsgálatra kötelezett eszközök, felszerelések körét, a szükséges felülvizsgálatok 
fajtáját és ciklusidejét. 

- Nyilvántartást vezet a tűzvédelmi felülvizsgálatra kötelezett eszközökről, 
felszerelésekről, az előírt felülvizsgálat fajtájáról, ciklusidejéről és a következő esedékes 
felülvizsgálat idejéről. 

- A tűzvédelmi felelőssel együttműködve felügyeli, hogy a közép és teljes körű 
karbantartásra váró tűzoltó készülékeken ne kerüljön végrehajtásra az alapkarbantartás, és 
ez kerüljön feltüntetésre a Tűzvédelmi üzemeltetési naplóban. 

- A költségvetési tervezési időszakban, az iskola üzemeltetési, fenntartási hatáskörébe 
tartozó körben, a vezetett nyilvántartás alapján felméri a következő költségvetési évben 
esedékes felülvizsgálatok és a hozzájuk kapcsolódó karbantartások, javítások, anyag, 
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eszköz beszerzések igényét és azt – a vonatkozó szabályzók figyelembevételével – átadja 
az MH 5. LDD logisztikai főnökségének. 

- A felülvizsgálat végrehajtása után ellenőrzi annak dokumentálásának megfelelőségét, 
végrehajtja a nyilvántartás frissítését, az elvégzett felülvizsgálatokról tájékoztatja a 
tűzvédelmi felelőst. 

- Forrás alulbiztosítás esetén tájékoztatja az elöljáró szervezetet az alulbiztosítás 
következtében bekövetkező korlátozásokról, feladat elmaradásokról. 

- Az iskola hatáskörébe nem tartozó üzemeltetési, fenntartási eszközök, felszerelések, 
építmények esetében megigényli azok felülvizsgálatának végrehajtását a hatáskörrel 
rendelkező szervezettől. 

- A tűzvédelmi felelőssel együttműködésben megállapítja a tűzvédelmi szakanyag 
szükségletet, átadja az MH 5. LDD logisztikai főnökségének. 

- Tájékoztatja a tűzvédelmi felelőst a szakterületeken bekövetkezett, a tűzvédelem 
helyzetére kiható változásokról. 

- Szakmai segítséget nyújt az iskola tűzvédelmi szakanyag szükségleti számvetésének 
meghatározásához. 

- Érvényre juttatja a technológiai folyamatok tűzvédelmi szabályait. 
- A technológiai folyamatok tűzvédelmi szabályainak érvényre juttatása során folyamatos 

kapcsolatot tart a tűzvédelmi felelőssel és tájékoztatja őket a végrehajtás helyzetéről. 
- Részt vesz az igazgató által elrendelt időszakos tűzvédelmi ellenőrzéseken. 
 
3.7 Gondnok 

- Az üzemeltetéssel kapcsolatos esetekben, a logisztikai felelőssel együttműködve a 
szolgáltatói szerződés figyelembevételével tervezi, szervezi, szükség esetén 
kezdeményezi az elöljárónál a létesítmények, épületek villámvédelmi, valamint 
kisfeszültségű erősáramú villamos berendezései időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatát, 
azokról nyilvántartást vezet. 

- Az üzemeltetésért felelős a logisztikai felelőssel együttműködve a szolgáltatói szerződés 
és a rendelkezésre álló források figyelembevételével tervezi, szervezi, szükség esetén 
kezdeményezi az elöljárónál a létesítmények, épületek üzemeltetéséhez szükséges 
tűzvédelmi építmények, berendezések, eszközök, felszerelések, tartozékok előírt 
karbantartását, javítását, pótlását, időszakos felülvizsgálatát. 

- A felülvizsgálat végrehajtása után ellenőrzi a felülvizsgálat dokumentálásának 
megfelelőségét, végrehajtja a nyilvántartás frissítését, az elvégzett felülvizsgálatokról 
tájékoztatja a tűzvédelmi felelőst. 

- Forrás alulbiztosítás esetén tájékoztatja az elöljáró szervezetet az alulbiztosítás 
következtében bekövetkező korlátozásokról, feladat elmaradásokról. 

- A rendelkezésre álló források figyelembevételével a logisztikai felelőssel együttműködve 
tervezi és végrehajtja az üzemeltetéssel kapcsolatos tűzvédelmi berendezések, eszközök, 
felszerelések, tartozékok pótlását, javíttatását, egységszintű technikai kiszolgálását. 

 
3.8 Munkahelyi vezetők 

- Részt vesznek a munkaterületükre vonatkozó használati tűzvédelmi szabályok 
kialakításában, tájékoztatják a tűzvédelmi felelőst a tűzvédelmet érintő változásokról. 

- A tűzvédelmi felelőssel együttműködve meghatározzák a felelősségi területük tűzoltó 
eszköz szükségletét, azt folyamatosan naprakészen tartják, intézkednek azok 
biztosítására. 

- Tervezik és megszervezik amennyiben szükséges a tűzvédelmi felelős segítségével a 
feladataik tűzvédelmi biztosítását. 
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- Intézkednek a beosztott állomány tűzvédelmi oktatásának dokumentálására.  
- A tervezési időszakban megadják a tűzvédelmi szakvizsga-képzési és vizsgáztatási, 

kiképzés igényeket a tűzvédelmi felelősnek. 
- Jelzik a tűzvédelmet érintő anyagi-technikai jellegű problémákat a logisztikai felelősnek 

és a tűzvédelmi felelősnek. 
- Biztosítják felelősségi területükön, illetve tűzoltó technikai eszközeik vonatkozásában a 

tűzvédelmi felülvizsgálatok, ellenőrzések végrehajtásának feltételeit. 
- Tűz esetén meggyőződnek a tűzjelzés megtörténtéről a tűzoltóság és az iskola porta 

szolgálata felé, szükség esetén maguk teszik meg a jelzést. 
- Irányítják az állomány tevékenységét a tűz vagy más káresemény felszámolásában, 

hatásainak enyhítésében. 
- Elrendelik a kiürítést, annak szükségessé válása esetén. 
- Létszámellenőrzést hajtanak végre a kiürítés végrehajtása után, tisztázzák a hiányzó 

személyek hollétét, utolsó ismert tartózkodási helyüket. 
- Tájékoztatják a tűzoltásvezetőt a kialakult helyzetről, a tett intézkedésekről, a veszélyben 

lévő személyek számáról, vélelmezhető hollétéről. 
- A tűzoltásvezető utasításainak megfelelően irányítják a beosztott állomány 

tevékenységét. 
- Segítséget nyújtanak a tűzoltásvezetőnek és a tűzesetet vizsgáló hatóságnak a tűz 

keletkezési okának felderítéséhez, a tűzesetről szóló jelentés megtételéhez, a tanúk 
összeírásához, a tapasztalatok feldolgozásához. 
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4 A portaszolgálat tűzvédelmi feladatai 

4.1 Általános feladatok 

 
- A szolgálat átvételekor ellenőrizze a szolgálati helyén, felelősségi területén elhelyezett 

tűzoltó eszközök, készülékek meglétét, hozzáférhetőségét, üzemképességét. 
- A szolgálat átvételekor pontosítsa a tűzjelzés telefonszámát, ellenőrizze a tűzjelzésre 

használható telefon üzemképességét. 
- Tartsa meg az általános megelőző tűzvédelmi rendszabályokat, saját felelősségi területén 

kísérje figyelemmel azok megtartását. 
- Tűz keletkezése esetén a tűzriadó terv szerint meghatározott módon járjon el. 
- Segítse és biztosítsa a kárhelyszínre érkező hivatásos tűzoltó egységek munkáját, a 

kiérkezésüket követően a tűzoltás vezető utasításai szerint járjon el. 
- Amennyiben a szolgálatellátás során olyan hiányosságot, körülményt észlel, amely miatt 

tűz vagy robbanás keletkezhet, azt azonnal jelentse, hatáskörének megfelelően 
intézkedjen a veszélyhelyzet elhárítására. 

- Kísérje figyelemmel a kollégiumban elhelyezett személyi állomány tevékenységét, 
folyamatosan ellenőrizze, tartsa és tartassa meg a megelőző tűzvédelmi rendszabályokat. 

- Ismerje a vízcsapok, az elektromos főkapcsolók, áramtalanítási lehetőségek helyét, ezek 
elzárásának módját. 

- A szolgálatra való felkészülés során tanulmányozza át a tűzjelző rendszer működését, 
kezelésének szabályait. Szolgálata folyamán kísérje figyelemmel működését, a tűzjelző 
rendszer üzemeltetési naplóját vezesse folyamatosan, rendellenesség esetén jelentse azt a 
gondnoknak és a tűzvédelmi felelősnek. Tartsa meg a kezelési utasításban leírtakat. 

- Intézkedjen a belrend folyamatos fenntartására, a keletkezett hulladék eltávolítására, a 
tisztaság megtartására, a közlekedési és menekülési útvonalak járhatóságának 
biztosítására, az elektromos berendezések, a fűtés és szellőztetés megfelelő 
üzemeltetésére, a dohányzási tilalmak megtartására. 

- Akadályozza meg, hogy az épületbe ott el nem helyezhető anyagot bevigyenek. 
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5 Tűzvédelmi használati szabályok 

 
 
5.1 Épületek használatának általános szabályai 

 
- Az épületeket, helyiségeket csak a használatba vételi engedély alapján meghatározott 

rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. Átalakításuk, átépítésük önkényesen, 
hatósági engedély nélkül tilos. 

- Az épületek, helyiségek rendeltetésének megváltoztatása előtt annak feltételeit egyeztetni 
kell a tűzvédelmi felelőssel. 

- Az épületekben biztosítani kell azok biztonságos használatának feltételeit. Ennek 
megfelelően a meghatározott mennyiségű és típusú tűzoltó felszerelés, anyag, készülék 
meglétét, az épületek biztonságos kiürítésének lehetőségét, a közüzemek, épületgépészeti 
eszközök használatának, működésének előírásos és biztonságos módját, a fűtés és a 
világítás megfelelőségét, a meglévő tűzjelző és menekülést segítő berendezések 
üzemképességét. 

- A közlekedő utakat, menekülési, kiürítési útvonalakat eltorlaszolni, leszűkíteni még 
ideiglenesen sem szabad. 

- A közművek lekapcsolására, elzárására szolgáló kapcsolók, szerkezetek 
hozzáférhetőségét folyamatosan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen 
sem szabad. 

- Az épületekben kihelyezett tűzoltó készülékeket eltorlaszolni, nem rendeltetésszerűen 
felhasználni, megrongálni, tilos, azokat készenléti helyükről elvinni csak tűz keletkezése 
esetén tűzoltás céljából szabad. 

 
5.2 Raktározás és tárolás szabályai 

 
- Lőszert, robbanóanyagot, robbantószert, pirotechnikai eszközt és készüléket, mérgező 

vagy fertőző anyagot, radioaktív anyagot vagy készítményt csak az arra kijelölt helyen 
szabad tárolni, minden egyéb helyen tilos. 

- Az elhelyezési körletekbe és az irodákban éghető folyadék tárolása TILOS. 
- A raktárakban a főbb tűzvédelmi rendszabályokat ki kell függeszteni, oly módon, hogy az 

oda belépők számára olvasható legyen, illetve az ott dolgozókkal, oda beosztottakkal és 
ott ideiglenesen munkát végzőkkel ismertetni kell. 

- Tűz- és robbanásveszélyes gázt tartalmazó gázpalackot szabadtéri tárolóban kell tárolni. 
Tilos pincében, alagsorban gázpalackot tárolni! Üres gázpalackot meg kell jelölni és a 
telitől el kell különíteni. Tilos sérült vagy nem szabványos palackot tárolni. Gázpalackot 
csak szivárgásmentesen, függőleges, álló helyzetben, eldőlés ellen biztosítva, elzárt 
szeleppel, felerősített vakanyával és védősapkával szabad tárolni. A palackokat egymásra 
rakni nem szabad. 

- Robbanóanyagot, lőszert, pirotechnikai eszközt tilos bármilyen más eszközzel, anyaggal 
együtt tárolni – kivéve a szakutasításokban meghatározott eseteket. 

- Tűzveszélyes folyadékot, hajtó-, és kenőanyagokat tilos más tűz- és robbanásveszélyes 
tűzveszélyességi osztályú anyaggal együtt tárolni.  

- Az anyagok tárolása során szigorúan be kell tartani a csomagoláson feltüntetett 
utasításokat. 
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- Tetőtérben és talajszint alatti helyiségben robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba 
tartozó anyag nem tárolható. 

- Az épület padlásterében éghető anyag csak úgy és olyan 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. 

- A 200 m2 feletti üzemi és tárolóhelyiség födém-, tetőszerkezete, valamint a tárolt anyag 
között legalább 1 méter távolságot kell biztosítani. 

- Gyúlékony vagy robbanékony gőzöket fejlesztő anyagok vagy gyúlékony gázok csak 
hatásos szellőztetés mellett tárolhatóak. 

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

- A raktárakban kisgépet, belsőégésű motorral hajtott munkagépet, szerszámot vagy 
műszaki gépet feltöltött üzemanyag tartállyal csak abban az esetben szabad tárolni, ha a 
raktár kialakítása megfelel a hajtóanyag tartály(ok)ban lévő tulajdonságú és mennyiségű 
üzemanyag  tárolására vonatkozó szabályoknak, illetve a hajtóanyag tartályok 
szivárgásmentesen, jól záródnak. Az ilyen feltételeknek nem megfelelő raktárakban, 
tárolókban csak leürített és kitisztított üzemanyag tartállyal lehet a fenti gépeket tárolni. 

- Tűzveszélyes folyadékot az eredeti, lezárt kannájában kell tárolni. Amennyiben az nem 
lehetséges, a tárolását csak jól záródó, a folyadék hatásának ellenálló, tárolására alkalmas 
kannában szabad végezni.  

- Tilos olyan tűzveszélyes folyadéktároló eszközt (kannát, hordót, stb.) tárolni, amely 
szennyezett, sérült vagy folyik.  

- A kannákban, hordókban tágulási teret kell hagyni. 
- A raktárakban az eltérő halmazállapotú és tulajdonságú tűzveszélyes anyagokat 

egymástól elkülönítetten (legalább 1 m), nem éghető anyagú polcon vagy padozaton kell 
tárolni. 

- Éghető folyadékok tárolási mennyiségei jelen szabályzat 2. számú mellékletében 
találhatóak. 

- Amennyiben a raktár szerkezeti elemei időjárási, vagy egyéb körülmények miatt 
felmelegedhetnek (pld.: szabadtéren elhelyezett fém konténerek), a szerkezeti elemektől, 
részektől a tűzveszélyes, gyúlékony anyagokat legalább 0,5 m távolságra kell elhelyezni.  

- A tűzveszélyes vagy veszélyes technológiák során szennyeződő védő-, munka-, és 
gyakorló ruházat csak fém öltözőszekrényben, lemezszekrényben tárolható. 

- A nem tisztítható (pl. festékkel szennyezett) ruházatot veszélyes hulladékként kell 
elkülöníteni és kezelni. 

 
5.3 A tevékenységből keletkező éghető hulladék összegyűjtése és tárolása 

- A munkavégzés során keletkező hulladékot szükség szerint, de legalább a munkanap 
végén el kell távolítani. 

- Az éghető, vagy éghető anyaggal szennyezett hulladékot jól záródó fedővel ellátott, nem 
éghető anyagú gyűjtőedénybe kell gyűjteni, és a gyújtóforrásoktól távol kell tartani. 
(Amennyiben a hulladék veszélyes hulladéknak minősül, a kezelését a veszélyes 
hulladékra vonatkozó szabályok szerint kell végezni.) 

- A nem tisztítható (pl. festékkel szennyezett) ruházatot veszélyes hulladékként kell 
elkülöníteni és kezelni. 

- Az üzemszerűen csepegő, kifolyással fenyegető éghető folyadékot nem éghető anyagú, 
nem szivárgó gyűjtőedénybe, olajtálcába kell gyűjteni és veszélyes hulladékként kezelni. 

- A kifolyt éghető folyadékot felitató anyaggal azonnal el kell távolítani, és veszélyes 
hulladékként kell kezelni.  
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5.4 Tűzvédelmi tiltó és figyelmeztető táblák elhelyezése 

 
Megfelelő módon jelölni, illetve feliratozni kell: 

- a dohányzási tilalmat 
- a tűzjelző rendszerek központjait, illetve jelzésadóit 
- a tűzcsapokat 
- a tűzoltó készülékeket  
- az épületek vészkijáratait, kiürítési útvonalait 
- az elektromos-, és gázfőcsapokat, tűzeseti főkapcsolókat 
- a gázpalack tárolókon a nyílt láng használatának tilalmát, a tűz-, és robbanásveszélyt 

 
5.5 A dohányzás tűzvédelmi szabályai 

 
- Az intézmény területén dohányozni tilos! 
 
5.6 A fűtőberendezések használatának szabályai 

 
- Az iskola objektumaiban a fűtés és/vagy használati melegvíz előállítására az 

épületgépészeti rendszerek részeként kialakított berendezések (központi fűtés, hőtárolós 
kályha, kisteljesítményű kombi kazán, gázkonvektor) használhatóak. Ettől eltérő fűtési 
mód (olajkályha, hőlégbefúvó berendezés, olajradiátor, stb.) csak ilyen módon nem 
fűthető helyeken, illetve táborozások, kihelyezések kapcsán a biztonsági előírások 
szigorú betartásával, külön engedély birtokában alkalmazható. 

- Tilos a fűtőrendszert, annak részeit önkényesen átalakítani, módosítani, letakarni. 
- Kiegészítő fűtés csak munkaidőben, eseti engedélyezés alapján alkalmazható (saját 

eszköz esetén kapujegy). Kiegészítő fűtés felügyelet nélkül nem használható. Fűtésre 
csak bevizsgált fűtőeszköz használható. Tilos a fűtőeszközöket rendeletetésüktől eltérő 
célra használni. 

 
Használatuk szabályai: 
 

Táborozások, kihelyezések kapcsán a fűtés módját és napirendjét szabályozni kell, 
amennyiben központi fűtés nem biztosítható. Ettől eltérő módon fűteni, fűtőberendezéseket 
használni tilos. Kiegészítő fűtés csak a tábor (kihelyezés-, részleg-, stb.) vezető által 
meghatározott módon és helyeken használható. Önkényesen ilyen eszközöket – az elektromos 
hálózat túlterhelésének veszélye miatt – használni tilos! 

 
A fűtéssel kapcsolatosan meg kell határozni: 
 
- a fűtőeszközök feltöltésének rendjét, időpontjait, a kiadott mennyiségeket 
- a fűtőanyag tárolás módját, helyét 
- a fűtőberendezések kezeléséért felelős személyeket 
 

- A fűtőberendezés kezelésére csak megfelelően kioktatott (felkészített) személyt lehet 
kijelölni. 

- A fűtőberendezések füstcsövét megbízható módon elmozdulás ellen rögzíteni kell.  
- Tilos a fűtőberendezéseken és a füstcsövön, illetve annak 1 méteres körzetében ruhát 

szárítani vagy gyúlékony anyagot elhelyezni. 
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- Sátorban elhelyezett kályha esetén a füstcsövet csak a kéménynyílásba illesztett 
hőszigetelő lemezen keresztül lehet kivezetni.  

- A fűtőberendezések csak kifogástalan állapotú, hozzá megfelelő méretű 
(áteresztőképességű) füstcsatornához, kéményhez csatlakoztathatóak. 

 
5.6.1 Olajkályha: 

 
- Csak engedélyezett típusú, bevizsgált, kifogástalan műszaki állapotú fűtőberendezést 

szabad használni! 
- Az üzemeltető, illetve a berendezés kezelésével megbízott köteles a kezelési utasításban 

foglaltakat megtartani, a berendezést annak megfelelően üzemeltetni! Az olajkályha 
kezelési utasítása a kályhán elhelyezett tájékoztatón található. 

- Szigorúan tilos az olajkályhát üzemeltetés során feltölteni. A már nem égő, de még forró 
olajkályhát szintén tilos feltölteni. 

- Az olajkályhát minden irányban vízszintesbe kell állítani. 
- Az olajkályha alatt olajszivárgás felfogó olajtálcát kell elhelyezni, abból a kifolyt olajat 

szükség szerint el kell távolítani. 
- Szigorúan tilos az olajkályhát nem előírásos (hto-tól eltérő) fűtőfolyadékkal, éghető 

anyaggal, pl. Benzinnel feltölteni vagy begyújtani. 
- A záró sapka lecsavarása után a készülékhez rendszeresített tölcséren keresztül a 

tüzelőolaj az üzemanyag tartályba tölthető. 
- Az üzemanyagtartály elzárócsapja a nyíl irányába való elfogatásával nyitható. Az 

úszószabályzó emelőjét kattanásig le kell nyomni. A fokozat állító gombot 1-es vagy 2-es 
állásba kell állítani, majd az égőtér alján megjelenő olajat meg kell gyújtani! 

- Begyújtás után az égőtér fedelét vissza kell hajtani, 5-10 perc várakozási idő után 
nagyobb teljesítményre lehet állítani a kályhát. Üzemelés közben ajánlatos a fedőrácsot 
felnyitni. 

- A fűtés megszüntetése az elzárócsap az óramutató járásával azonos irányban ütközésig 
történő elfordításával valósítható meg. Utána a fokozatállító gombot a 0 állásra kell 
csavarni, és az úszóház emeltyűjét fel kell húzni. 

- A munkahelyen a munka befejezésekor az olajtüzelésű berendezésben a tüzelést meg kell 
szüntetni. A munkahely elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés 
veszélytelenségéről! 

- A kályhát csak felügyelet mellett szabad üzemeltetni! 
- Meleg készülékbe begyújtani tilos! 
- A fűtőkészülék belsejét a szennyeződésektől a szükséges időközönként meg kell 

tisztítani. 
- Tilos az olajkályha adagoló szerkezetét vagy más részeit megbontani, önkényesen 

átalakítani, a laktanya üzemeltető, vagy a gyártó által leplombázott, lepecsételt 
alkatrészeit módosítani, kicserélni. Hiba, sérülés, nem megfelelő működés esetén a 
laktanya üzemeltetőhöz kell fordulni. 

- A fűtőberendezést csak a teljesítményének megfelelő, illetőleg arra méretezett 
kéményhez csatlakoztatható. 

- Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető anyagú, az égéstermék legmagasabb 
hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú füstcsövet szabad használni. 

- A füstcsövet 1,5 méterenként, de legalább egy helyen, fémbilinccsel az 
épületszerkezethez kell rögzíteni, és a kéménybe jól illesztetten (hézagmentesen) kell 
csatlakoztatni. A füstcső és a bilincs a környezetére gyújtási veszélyt nem jelenthet. 

- A fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag 
között olyan távolságot kell tartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az 
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éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemelés 
mellett se jelentsen az éghető anyagra gyújtási veszélyt. 

- Az olajkályhát az elhelyezés után minden irányban ki kell vízszintezni. 
- Az olajkályha alatt olajszivárgás felfogó olajtálcát kell elhelyezni, abból a kifolyt olajat 

szükség szerint el kell távolítani. 
- A sátor füstcsőkivezető nyílás takaróját a sátorponyvához kell rögzíteni (a ponyván lévő 

gombbal, tépőzárral, vagy egyéb módon).  
- A sátor füstcsőkivezető nyílásába elmozdulástól mentesen be kell illeszteni a 

rendszeresített hőszigetelő lemezt (célszerű a lemezbe először a füstcsövet beletolni és 
együtt beilleszteni a sátor füstcsőkivezető nyílásába). A füstcső rögzítésénél fokozottan 
kell figyelni arra, hogy a hőszigetelő lemez ne csúszhasson ki a helyéről. 

- A füstcsövet csak a sátor tetején lévő füstcsőkivezető nyíláson szabad kivezetni, minden 
egyéb helyen tilos! 

- Az olajkályha füstcsövét dróttal a sátorvázhoz kell rögzíteni, úgy hogy a füstcső ne 
érhessen a sátorponyvához, még akkor sem, ha esetlegesen a szél mozgatja a sátrat. A 
rögzítés megfelelőségéről meg kell győződni (a füstcsövet erőteljesen kézzel meg kell 
mozgatni, (még amikor hideg). 

 
5.6.2 Gáztüzelésű kályhák 

 
- A fűtőeszközt csak a gyártó által meghatározott módon, az üzemeltetési utasítások 

betartásával lehet használni. 
- A gázpalackokat a gázpalack biztonsági szabályzat előírásai szerint kell tárolni, kezelni, 

alkalmazni. 
- A gázszivárgás, sérülés esetén a fűtőberendezést használni tilos. 
- Gázkályha talajszint alatt vagy nehezen szellőzhető helyiségben nem használható. 
 

Nyílt lánggal égő fűtőberendezések nem alkalmazhatóak, nem telepíthetőek olyan 
helyeken, ahol a környezetükre gyújtási veszélyt jelentenek. 

Ilyen helyeken csak meleg vizes, illetve elektromos zárt fűtés használható. 
 
5.7 Szellőztetés 

 
- Tilos a szellőzőnyílásokat, a szellőztető berendezéseket megváltoztatni, önkényesen 

átalakítani, a szellőzőnyílásokat eltömni, eltorlaszolni vagy szűkíteni. A 
szellőzőcsatornákat szükség szerint kell tisztítani, úgy, hogy az mindig megfelelő 
levegőszállítású legyen. 

- Olyan tevékenység, amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak hatékony 
szellőztetés (természetes vagy mesterséges) mellett végezhető. 

- A tevékenységek végzése során biztosítani kell a megfelelő szellőzést, légpótlást. 
 
5.8 Villamos és világító berendezések 

- Csak a szabványnak (Európai Uniós Szabványnak megfelelő, szabvány CE jelzéssel 
és/vagy EK megfelelőségi gyártói tanúsítvánnyal rendelkező, magyar használati 
utasítással ellátott) megfelelő villamos berendezések, eszközök használhatóak az 
intézmény teljes területén. 

- Az intézmény területén használni nem szabványos vagy házilag készített villamos 
berendezést tilos! Ez kötelező érvényű az intézmény tulajdonát és a munkavállalók, 
növendékek tulajdonát képező villamos eszközökre, berendezésekre is. 
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- A villamos berendezések (több berendezés egyidejű csatlakoztatása esetén az összesítet 
maximális teljesítményt figyelembe véve) csak a teljesítményüknek megfelelő 
méretezésű hálózathoz, hosszabbítókhoz, elosztókhoz csatlakoztathatók. 

- Robbanásveszélyes anyag tárolására, használatára, kiszerelésére szolgáló helyiségben, 
szabadtéren, építményben csak robbanást nem okozó világítás használható. 

- A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a 
környezetére tűzveszélyt ne jelentsen. 

- Villamos világítást vonatkozó műszaki követelmények szerint kell létesíteni és használni. 
- A létesítmény, építmény villamos berendezéseit jogszabályokban, vonatkozó műszaki 

követelményekben meghatározottak szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni. 
- 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. 

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

- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell 
kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani. 

- A villamos elosztó helyiségben, kapcsoló szekrényben annak közvetlen közelében 
bármiféle anyagot (éghető, nem éghetőt egyaránt) tárolni tilos! 

- Tilos a világító eszközöket a rendeltetésüktől eltérő célokra használni, átalakítani, 
letakarni. 

- Az elektromos berendezések üzemeltetése során be kell tartani a használati 
útmutatójukban foglaltakat, a munkavégzés befejezését vagy használatot követően azokat 
(a folyamatos üzemű berendezéseket kivéve pld.: hűtő) ki kell kapcsolni! 

- Hőfejlődéssel, üzemszerűen felmelegedő alkatrésszel, burkolati elemmel rendelkező 
berendezést felügyelet nélkül üzemeltetni tilos! 

- A túlterhelések megelőzése érdekében hosszabbítókat sorba kötni tilos! 
- A hosszabbítókat, elosztókat, villamos vezetékeket tilos könnyen gyulladó (ruha, papír, 

stb.) anyaggal letakarni vagy azon elhelyezni.  
 
5.9 Gépi berendezések 

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

használata esetén környezetére gyújtási veszélyt nem jelent. 
- Robbanásveszélyes zónában csak robbanás biztos erő-, és munkagép, készülék, eszköz 

helyezhető el és használható. 
- Talajszint alatt vagy nehezen szellőztethető helyiségekben belsőégésű motorral hajtott 

gépi berendezést használni tilos. Amennyiben ez elkerülhetetlen, a kipufogógázt a 
helyiségből a szabadba erre a célra szolgáló tömlővezetéken vagy bordástömlőn ki kell 
vezetni. 

- A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre és környezetére tűzveszélyt 
jelentő felmelegedést meg kell előzni. 

 
5.10 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 
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osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni 
tilos. 

- Tilos vízzár nélküli csatornával rendelkező helyiségben, pincelejárókban a levegőtől 
nehezebb éghető gázt tárolni. 

 
5.11 Egyes speciális létesítmények egyedi használati szabályai 

 
5.11.1 Elektronikai-, híradó-, gépjárműtechnikai anyag raktárak  

 
- Jelenleg ilyen funkciójú helyiség nincs az intézmény területén. 
 
5.11.2 Lőszer, robbanóanyag, pirotechnikai anyagraktár 

 
- Jelenleg ilyen funkciójú helyiség nincs az intézmény területén. 
 
5.11.3 Üzemanyag raktár, üzemanyag töltő állomás 

 
- Jelenleg ilyen funkciójú helyiség nincs az intézmény területén. 
 
5.11.4 Tornacsarnok, kondi park, konditermek 

 
- A sportlétesítményeket csak felelős vezető irányítása alatt lehet használni. 
- A kondicionáló termekbe, öltözőkbe, és a tornacsarnok küzdőterébe tűz-, és 

robbanásveszélyes anyagot, illetve tűzveszélyes folyadékot, olajos, szennyezett ruházatot 
vagy lábbelit bevinni tilos. 

 
 

5.11.5 Műhelyek 

 
Karbantartó-asztalos műhely 
 
- A műhelyben csak az ott dolgozó, illetve ott munkát végző személyek léphetnek be. A 

műhelyekben idegeneknek tartózkodni tilos. 
- A műhelynek és a műhelyben használt villamos berendezéseknek meg kell felelniük a 

szabványban és a jogszabályban foglaltaknak. Csak olyan villamos berendezés 
használható, amely felülvizsgálat során megfelelő minősítést kapott és a környezetére 
tűzveszélyt nem jelent. 

- A műhelyben csak a napi tevékenységhez szükséges mennyiségű fa- és egyéb anyag 
tárolható. 

- Az éghető hulladék csak zárt, nem éghető anyagú szemetesben helyezhető el. 
- A műhelyben keletkező hulladékot szükség szerint, de legalább a napi munkavégzés 

befejeztével el kell távolítani. 
- A műhely fűtésére csak olyan fűtőberendezés használható, amely a környezetére 

semmiféle tűzveszélyt nem jelent. 
- A műhelyben éghető folyadékot (szerves oldószert, benzint stb.), festékeket tárolni tilos. 
- Csak vizes bázisú festékek, lakkok használata engedélyezett. 
- A munka végeztével a műhelyet áramtalanítani kell, és a műhelyet utolsóként elhagyó 

személynek távozás előtt meg kell győződnie arról, hogy nem maradt-e hátra olyan 
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körülmény, amely tüzet okozhat. Az esetlegesen tapasztalt szabálytalanságot azonnal meg 
kell szüntetni. 

 
5.11.6 Étkezde (MH 5. LDD kezelésében lévő épület) 

 
- Az étkezde épületét, épületrészét, helyiségét csak rendeltetésszerűen lehet használni.  
- Csak a folyamatos napi feladatokhoz szükséges éghető anyagok, eszközök, berendezések 

használhatók, illetve tárolhatók a kiszolgálóm térben. A tartalékmennyiséget képező 
alapanyagot, segédeszközöket és a működtetést szolgáló anyagokat, berendezéseket az 
arra kialakított raktárhelyiségekben kell tárolni.  

- A tevékenység során felhalmozódott szennyezett anyagokat, eszközöket a hulladéktároló 
edényben kell tárolni és azt naponta központi hulladéktárolóba kell eltávolítani. 

- Az étkezde bejárati ajtaját, vészkijáratait, közlekedő folyosóit leszűkíteni nem lehet. A 
helyiségek, terek rendeltetését az ajtókon meg kell jelölni. A több ajtóval rendelkező 
helyiség, térség be- és kijáratát tartós felirattal kell ellátni. Az étkezdéből való kijutást 
mindenkor biztosítani kell. Az 50 főnél több személy tartózkodására szolgáló helyiségek 
kiürítésére számításba vett nyílászáróinak a kiürítés irányába történő nyithatóságát 
biztosítani kell, illetőleg azokat, amíg a helyiségben tartózkodnak lezárni nem lehet. 

- Az étkezdében lebonyolított rendezvényhez alkalmazott dekoráció nem takarhatja el a 
kiürítés irányát és a vészkijáratot jelző feliratokat, a tűzvédelmi eszközöket, 
felszereléseket (tűzoltó készüléket). A dekoráció, valamint a villamos berendezés, a 
világítás, a hő termelő berendezés, a pirotechnikai termék között – a gyújtásveszély miatt 
– védőtávolságot kell tartani. 

- A hő- és füstelvezetést szolgáló ablakok (nyílások) nyitószerkezeteinek 
megközelíthetőségét biztosítani kell. 

- Az alkalmazott villamos berendezések (tűzhely, kávéfőző, mikrohullámú sütő, konyhai 
elszívó, ventilátor, klíma, hősugárzó, számítógép stb.) használata során a berendezések az 
éghető anyagra gyújtási veszélyt nem jelenthetnek, a kezelési utasításban leírt távolságot 
be kell tartani. A villamos berendezések teljesítménye (pl. melegen tartó pult, ventilátor, 
hősugárzó, klíma, hangosító berendezés stb.) nem haladhatja meg a létesítéskor 
megállapított legnagyobb fogyasztói igényt és az egyidejűséget. 

- A napi tevékenység befejezését követően a berendezéseket ki kell kapcsolni, kivéve 
azokat, amelyek rendeltetésszerűen folyamatos üzeműek (hűtőgépek).  

- A konyhai elszívók karbantartásáról, tisztításáról a lerakodott olajszennyeződés 
eltávolításáról rendszeresen gondoskodni kell. 

- Az égő olajra tilos vizet önteni! 
- Az épületben folyó tevékenység közben és annak befejezését követően ellenőrizni kell a 

használati előírások megtartását (pl. kiürítési útvonal, vészkijáratok akadálymentes 
megközelíthetősége, használhatósága, tűzvédelmi eszköz, villamos berendezés stb.), a 
szabálytalanságokat azonnal meg kell szüntetni.  

- A kiszolgálótérben, illetve az étkezdében tüzelni, gázt használni, elektromos 
melegítőeszközt üzemeltetni csak felügyelet mellett lehet. Szabad tűz felügyelet nélkül 
még rövid ideig sem hagyható! 

- A tüzelés megszűntetése után meg kell győződni annak teljes kialvásáról, és arról, hogy 
az átforrósodott alkatrészek vagy más tényező utólag tüzet nem okozhatnak. 

- Tűz keletkezése esetén elsősorban a kihelyezett oltó készülékeket kell felhasználni.  
- Az étkezdébe tilos egyidejűleg a rendszeresített ülőhelyek számánál nagyobb tömeget 

beengedni, illetve tilos egyidejűleg ennél több embernek bent tartózkodnia. Az étkezde 
ajtajainak étkeztetési időszakban, illetve rendezvények alkalmával nyitottnak és teljes 
szélességükben nyithatónak kell lenniük. 
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- A kiszolgáló tér –a tűzveszélyes élelmiszerek kivételével - tilos tűzveszélyes anyagot 
tárolni. Az előírt munkarendet meg kell tartani. 

- A kiszolgáló tér ajtajait, amennyiben bent munka folyik, vagy személyek tartózkodnak, 
tilos bezárni. Az étkezdében az asztalokat, székeket áthelyezni, elhelyezkedésüket 
módosítani, oda az előírtnál több széket, asztalt, bútorzatot bevinni tilos.  

 
5.11.7 Könyvtár 

 
- A könyvtárban robbanásveszélyes anyag és tűzveszélyes folyadék nem tárolható. 
- A könyvtárban üzemszerűen hőfejlődéssel járó elektromos berendezések (pl. kávéfőző, 

villamos főzőlap) csak az arra kijelölt és kialakított helyiségben használhatóak.  
- A könyvtárban a tevékenység befejezése után a világító- és villamos berendezéseket 

áramtalanítani kell.  
- A könyvtárban a berendezési tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy a bent tartózkodó 

személyek biztonságos eltávozására elegendő szélességű út álljon rendelkezésre 
 
5.11.8 Ügyvitel 

 
- A központi fűtőberendezésen kívül egyéb fűtőberendezés nem használható. A 

fűtőberendezéseken, azok 1 m-es környezetében éghető anyag nem tárolható. 
- Az ügyvitelen tűz- és robbanásveszélyes anyag (pl. éghető folyadék) nem tárolható. 
- Az ügyvitelen üzemszerűen hőfejlődéssel járó elektromos berendezések (pl. kávéfőző, 

villamos főzőlap) csak az erre a célra kialakított helyiségben használhatóak. 
- A munkavégzés befejezését követően a világító- és villamos berendezéseket 

áramtalanítani kell.  
- A gyűjtőzött iratokat, bedobozolt okmányokat, egyéb papírokat tárolni csak irattárban, 

raktárban szabad, folyosón, illetve közlekedési útvonalon történő elhelyezése, 
raktározása tilos! 

- A berendezési tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy a bent tartózkodó személyek 
biztonságos eltávozására elegendő szélességű út álljon rendelkezésre. 

 
5.12 Tűztávolságok 

 
- A különböző állandó és ideiglenes épületek, létesítmények, szabadtéri anyag tárolási 

egységek között, megfelelő, a hatályos jogszabályokban meghatározott tűztávolságot kell 
megtartani, melynek célja a tűz átterjedésének, továbbterjedésének megakadályozása.  

- Az ideiglenes építmények (raktár-, iroda-, lakó- konténerek, sátrak stb.) telepítése, 
elhelyezése során fokozott figyelmet kell fordítani a meglévő épületek és a már telepített 
ideiglenes építmények (beleértve a nem honvédségi területen lévő és a nem honvédségi 
épületeket, építményeket is) közötti tűztávolság megtartására. Azok telepítése előtt a 
tűzvédelmi felelőssel a megtartandó tűztávolságot minden esetben egyeztetni kell.  
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Tűztávolságok: 
 

 
 
 

  A B 

1 A tárolási egységben tárolt anyag jellege, tűzveszélyességi 
jellemzői 

A tárolási 
egységtől 
tartandó 

tűztávolság 
(m) 

2 Kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak 
ilyen anyagból készített termék, tárgy; éghető anyagú 
csomagolás, tárolóeszköz nélkül 

nincs 
követelmény 

3 Csak robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, 300 litert 
meghaladó mennyiségben 

15 

4 - tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó 
anyagok és ilyen anyagból készített termék, tárgy a 
csomagolás tűzvédelmi jellemzőitől függetlenül, és  

legfeljebb 300 liter mennyiségben robbanásveszélyes anyag  
- csak nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak 
ilyen anyagból készített termék, tárgy éghető anyagú 
csomagolással 

- csak robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag legfeljebb 
300 liter mennyiségben  

10 

5 kazal, szérű, rostnövénytároló 20 

 

  A B C D E 

1 
a tárolási egységben tárolt anyag jellege, 

tűzveszélyességi jellemzői 

Épület és tárolási egység közötti tűztávolság (m),  
ha az épület mértékadó kockázati osztálya 

2 NAK AK KK MK 

3 Kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak 
ilyen anyagból készített termék, tárgy; éghető anyagú 
csomagolás, tárolóeszköz nélkül 

nincs követelmény (tekintettel az éghető csomagolás és 
tárolóeszköz hiányára) 

4 Csak robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, 300 litert 
meghaladó mennyiségben  

10 10 12 14 

5 - tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó 
anyagok és ilyen anyagból készített termék, tárgy a 
csomagolás tűzvédelmi jellemzőitől függetlenül, és  
legfeljebb 300 liter mennyiségben robbanásveszélyes 
osztályba tartozó anyag  

- csak nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak 
ilyen anyagból készített termék, tárgy éghető anyagú 
csomagolással 
- csak robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag legfeljebb 
300 l mennyiségben 

6 6 8 10 

6 kazal, szérű, rostnövénytároló 50 100 200 
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6 A tevékenységekre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok 

 
6.1 Szállítás, vontatás tűzvédelmi rendszabályai 

 
 Az intézmény gépjárműveinek üzemeltetése során az alábbi tűzvédelmi és 
katasztrófavédelmi rendszabályok betartása kötelező: 
 
6.1.1 Gépjárművek üzemeltetése 

 
- Gépjárműveket üzembe helyezni, üzemeltetni, velük közlekedni csak a hatályos 

jogszabályokban és szakutasításokban megfelelő módon, az azokban meghatározott 
technikai, tárgyi és személyi feltételek megléte esetén lehet. 

- A járművek üzemeltetése során a tűzvédelmi rendszabályok megtartásáért és annak tűz-, 
és balesetmentes üzemeltetéséért a gépjármű vezetőjét és a gépjármű parancsnokát terheli 
a felelősség. 

- A közúti forgalomban csak teljesen hibátlan, a közúti forgalom előírásainak megfelelő 
gépjárművel lehet részt venni, és a KRESZ, valamint a jogszabályok betartásával lehet 
közlekedni. 

- Olyan gépjárművet, amely az előző pontban meghatározott követelményeknek nem felel 
meg, üzemeltetni tilos. 

- A járművek üzemeltetése során figyelemmel kell kísérni a jármű műszaki állapotát, 
minden olyan rendellenesség észlelése esetén -– füstölgés, égett szag, szikrázás, 
rendellenes motorüzem, vezetési probléma, stb. – azonnal meg kell állni és annak okát fel 
kell deríteni. 

- A technikai eszközökön a hatályos jogszabály (normatáblázat) szerinti tűzoltó eszközt 
kell készenlétben tartani. 

- A tűzoltó készülékeket könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni. 
- A készenlétben tartott tűzoltó készülék meglétéért, megfelelő elhelyezéséért, 

üzemképességéért a gépjármű vezető a felelős. 
- A készenlétben tartott tűzoltó készüléket tűz, baleset észlelése esetén akkor is fel lehet és 

fel kell használni, ha a káresemény nem a gépjárművet érinti, vagy a közúti forgalomban 
polgári gépjármű kigyulladása miatt válik szükségessé felhasználása. 

- Veszélyes anyagokat a jogszabályokban és szakutasításokban meghatározott módon lehet 
szállítani. 

- Figyelemmel kell kísérni a gépjármű üzemanyag tartályait, tilos azokat túltölteni, vagy 
nem rendszeresített üzemanyagot felhasználni, az esetleges csöpögést, üzemanyag-
szivárgást meg kell szűntetni, hibás üzemanyag tartállyal tilos közlekedni. 

- A járművek előmelegítését csak a szakutasításokban meghatározott módon és 
eszközökkel lehet végezni, tilos nyílt lángot használni, vagy a jármű alatt tüzet gyújtani. 

- Gépjárművel udvarban, belső udvarban, kereszteződésben, kiürítési vagy tűzoltósági 
felvonulási útvonalon, tűzcsap 5 méteres körzetében, vagy olyan módon, hogy onnan a 
vízfelvételt akadályozza, megállni, parkolni tilos. 

- Ajtótól, ablaktól 2 méteren belül gépjárművel megállni tilos. 
- A gépjármű tartalék üzemanyagát csak szabványos fém tároló kannában lehet szállítani, 

azt a málházási utasításnak megfelelően kell elhelyezni. 
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6.1.2 Veszélyes anyag szállítása gépjárműveken 

 
Veszélyes anyagot szállítani csak az előírásoknak megfelelő technikai, személyi, anyagi 

és okmányi feltételek megléte esetén lehet. 
A lőszerek, robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök szállítása során a vonatkozó utasítás 

előírásait kell betartani. 
 
Veszélyes anyagok szállítása során: 
 
I. Kötelező felszerelések: 
 
- a gépjármű elején, hátulján és oldalain elhelyezett, a szállított veszélyes anyag típusának 

megfelelő jelzéssel ellátott narancssárga színű, fényvisszaverő tábla, melynek mérete 
40x30 cm, 15 mm-es fekete szegéllyel. Üres, tisztított gépjárműnél a táblákat le kell 
takarni (le kell venni). A veszélyes anyag veszélyességi fokának megfelelő bárcajelzéssel 
kell ellátni a szállító járművet. 

- 2 db kihelyezhető sárga fényű, figyelmeztető jelzést adó lámpa vagy prizma. (rendkívüli 
esemény esetén a lámpákat a gépjármű elé és mögé 10-10 m-re ki kell helyezni). 

- kerékkitámasztó ék (3,5 tonna felett 2 db). 
- a személyzet számának megfelelő fényvisszaverő mellény. 
- szikrázásmentes szerszámkészlet. 
- statikus áram levezetésére alkalmas készülék (55 ºC-nál kisebb lobbanáspontú, illetve 

robbanóanyag szállításakor). 
- a szállított anyag sajátosságainak megfelelő védőfelszerelések (fontosabb személyi 

felszerelések: védőkesztyű, légmentesen záródó védőszemüveg, arcvédő maszk, csizma, 
védőcipő stb.). 

- a gépjárműhöz előírt tűzoltó készülékek. 
 
II. Szükséges okmányok: 
 
- A fuvarokmány, amely tartalmazza az áru hivatalos megnevezését, ADR rövidítését, 

osztályát, sorszámát, betűjelét, a feladó nyilatkozatát, 
- Az írásbeli utasítás, amely tartalmazza az áruval kapcsolatos intézkedéseket, 
- A jóváhagyási igazolás az áru szállítására (nagyobb mennyiségű robbanóanyag és 

tartályos szállításnál). 
- Menetparancs. 
 
III. Egyéb előírások 
 
- A gépjármű vezető, illetve a gépjármű parancsnok a meghatározott (menetparancsban 

megadott) útvonalról csak nyomós okból, a parancsot kiadó elöljáró engedélyével térhet 
le; 

- A gépjármű vezető, illetőleg a gépjármű parancsnok a menetparancsban foglaltakat 
maradéktalanul köteles végrehajtani, a felvezető rendőrségi vagy katonai rendészi 
utasításait megtartani és megtartatni; 

- Veszélyes anyag szállító járművön személyeket szállítani tilos, a járművön a vezetőn és a 
szükséges kísérőn kívül személyek nem tartózkodhatnak; 

- Tilos veszélyes anyag szállító gépjárművel lakott területen várakozni, lakóépülettől, 
közforgalmú létesítménytől, üzemanyag töltő állomástól, csatornától 50 méter távolságon 
belül megállni; 
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- Tilos a veszélyes anyag szállító gépjárműveken, illetve azok 50 méteres körzetében 
dohányozni, nyílt lángot használni; 

- A járműnek meg kell felelni az előírt műszaki és felszerelési követelményeknek; 
- A veszélyes anyag szállítás során a málházást a szakutasításoknak megfelelően kell 

végezni, tilos a járművet hordképességén túl terhelni; 
- A rakományt a veszélyes mértékű felmelegedéstől, esetleges káros vagy veszélyes 

hatásoktól óvni kell; 
- A 25 liternél nem nagyobb űrtartalmú tűzveszélyes folyadékot tároló edényeket több 

sorban, kiömlő nyílással felfelé, maximum az oldalfal magasságáig lehet málházni, vagy 
zárt konténerben lehet szállítani, nagyobb térfogatú edényeket (hordókat) csak egy sorban 
lehet málházni; 

- Lőszert, robbanóanyagot maximum 3 ládasor magasságig lehet egymásra rakni, oly 
módon, hogy a legfelső ládasor maximum 30% hosszal nyúlhat az oldalfal magassága 
fölé; 

- Gázpalackokat a vonatkozó műszaki követelmények megfelelően, álló helyzetben, 
eldőlés ellen rögzítve, napfénytől védve lehet szállítani. A palackokat fajtánként, illetve a 
teli palackokat az üresektől el kell különíteni; 

- A szállításban részt vevőknek tilos minden olyan tevékenység, amely a szállítás 
biztonságát veszélyezteti. 

 
6.1.3 Vontatás 

 
- A gép-, és harcjárművek üzemképtelenné válása, sérülése, illetőleg elakadása esetén azok 

vontatását a vonatkozó szakutasítás szerint kell végezni. A pótkocsik, járművek közúti 
vontatása során a KRESZ előírásait kell betartani. 

- A vontatás során a gép-, és harcjárműveket megfelelő módon ki kell világítani. A 
járműveket tilos vontatni olyan állapotban, mikor belőlük üzemanyag vagy kenőanyag 
folyik, vagy üzemanyag tartályuk sérült. Tilos vontatni megfelelő vonóeszköz hiányában, 
a vonószemek sérülése, nem megfelelősége esetén. 

- A telephelyen, tároló helyen történő, vontatással történő mentés során a telephely 
kiürítési utasítás szerint kell eljárni. 

- Rendszeresített utánfutó és pótkocsi vontatása során mindazon biztonsági és felelősségi 
előírások, amelyek a gépjárműre vonatkoznak, értelemszerűen a vontatmányra is 
érvényesek. A biztonsági-, és mentőfelszereléseket, tűzoltó készülékeket úgy kell 
elhelyezni, rögzíteni, tárolni, hogy az a vontatmány védelmére is felhasználható legyen. 

 
6.2 Gépi berendezések használati szabályai 

 
6.2.1 Aggregátorok 

 
- A gépjárművekre málházott áramforrás aggregátorok csak a műszaki leírásuknak 

megfelelő módon, kitelepítve üzemeltethetőek. Aggregátort csak kiképzett kezelő 
kezelhet.  

- Telepítés előtt a rendszeresített tűzoltó készüléket elő kell készíteni. A gépet 
üzemanyaggal csak üzemen kívül, szabad téren szabad feltölteni. A tartály csak 98%-ig 
tölthető fel. Tilos a tartályt színültig tölteni! A kifolyt üzemanyagot el kell távolítani.  

- A gép 3 méteres körzetében dohányozni, nyílt lángot használni tilos.  
- A gépet megbízhatóan földelni kell. Üzembe helyezés előtt a gép földelését, az 

üzemanyag-szivárgást, stabil elhelyezését ellenőrizni kell. 
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- Az aggregátorokat tilos túlterhelni, nem előírásoknak megfelelő feszültségre kapcsolni. 
- A leágaztatott elektromos vezetékeket úgy kell elhelyezni, hogy azok ne legyenek 

sérülés, nem szándékos rongálás veszélyének, illetve nedvességnek, vízbefolyásnak 
kitéve. 

- Tilos egy hálózatba két vagy több áramforrás-aggregátort üzemeltetni! 
 
6.2.2 Gépek, berendezések 

 
- A gépeket és berendezéseket csak az üzemeltetési utasításokban foglaltak szerint lehet 

üzemeltetni és alkalmazni. 
- A gépeket és berendezéseket – amennyiben ez elő van írva – csak vizsgázott kezelő 

kezelheti. Vizsgához nem kötött gépeket csak olyan személy kezelhet, aki képes azokat 
biztonságosan és balesetmentesen üzemeltetni. 

- A belső égésű motorral szerelt gépeket és berendezéseket tilos zárt vagy rosszul szellőző 
helyiségben, illetve talajszint alatt üzemeltetni. Ha az eszközök beltéri üzemeltetése 
elkerülhetetlen, a kipufogógázokat erre a célra kialakított bordás tömlőn keresztül a 
szabadba kell kivezetni. 

- A szerszám- és egyéb gépek üzemanyag tartályát működés közben feltölteni tilos. A 
feltöltést csak jól szellőző helyen lehet végezni. 

- Tilos hibás, nem megfelelően karbantartott vagy környezetére veszélyes gépekkel munkát 
végezni. Az olaj-, és üzemanyag-folyásokat meg kell szüntetni.  

 
6.2.3 Hegesztés 

 
- Hegesztést vagy hasonló célú fémipari anyagmegmunkálást csak hegesztő vagy hasonló 

végzettségű fémipari szakmunkás (lakatos, karosszérialakatos, gépész, géplakatos, stb.) 
végezhet, aki a munkavégzésre alkalmas állapotban van, képzettsége a feladat elvégzését 
lehetővé teszi és a megfelelő tűzvédelmi szakvizsgával (szakoktatással) rendelkezik.  

- A hegesztő köteles a jelen szabályzat előírásain túl az általános és a helyi munkavégzésre 
vonatkozó munkavédelmi követelményeket, valamint a hegesztő-berendezésre vonatkozó 
gyártói használati utasításban foglaltakat megtartani. 

- A hegesztő köteles a munkahelyet, a munkaeszközöket, az egyéni védőeszközöket (ezek 
állapotát, használhatóságát) munkakezdés előtt – és szükség szerint közben is – 
ellenőrizni. 

- A munkahely vizsgálata során különös gonddal ellenőrizni kell: 
- a közlekedési utak szabadon hagyását, 
- éghető anyagok jelenlétét a közelben, 
- födém/faltöréssel járó munka esetén a rések, nyílások, áttörések – éghetetlen 

anyagú tömítés felhasználásával történt – tömítettséget, 
- robbanásveszélyes porral szennyezett környezetben a portalanítás elvégzését, 
- a tűzvédelmi előírásokban rögzített tűzoltó felszerelések meglétét, 
- az elszívó/szellőző segédberendezések működését, 
- a munkához szükséges segédberendezések (forgatók, emelőberendezések, 

manipulátorok) meglétét és az előírásoknak megfelelő működését, 
- ha a munkadarab méretei, alakja vagy tömege indokolja, a megfelelő alátámasztást 

vagy rögzítést, 
- a levágásra kerülő munkadarabnak az akaratlan leesés és/vagy az eldőlés elleni 

biztosítását, 
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- az anyagtároláshoz szükséges hely meglétét, 
- a figyelmeztető táblák meglétét. 

- A munka- és védőeszközök vizsgálatánál ellenőrizni kell: 
- a salakleverő kalapács (sűrített levegős salakoló), a fogók és egyéb szerszámok 

állapotát, 
- a hegesztő szerszám (pisztoly, elektródafogó) lehelyezésére alkalmas (éghetetlen, 

villamosan szigetelő) alátét meglétét, 
- a hegesztőszemüveg vagy a pajzs és a védőszűrő állapotát, valamint a védőszűrő 

fokozatát, 
- a légzésvédő állapotát és működését. 

- A hegesztő-berendezések ellenőrzése során vizsgálni kell: 
- a szemmel látható sérüléseket, 
- a biztonsági szerelvények meglétét és működőképességét, 
- a kábelek, tömlők épségét, a közvetlen mechanikai sérülések elleni védelmét, 
- a villamos csatlakozások megfelelőségét, 
- a földelést, 
- a víz- és gázcsatlakozások (védőgázas hegesztésnél) felszerelését és tömörségét, 
- a gázellátó és/vagy levegő ellátó rendszerek működését, 
- a hegesztőpisztolyok, vágó fejek sérülésmentességét, tömörségét, 
- az elektródafogók állapotát, 
- a hegesztőgépek (áramforrások) főkapcsolója „nulla” állását, 
- a feszültség alá helyezést, illetve az üzemkészséget mutató jelzőlámpa vagy egyéb 

jelzőrendszer működését, 
- az áramforrás jelleggörbéjének beállítását (változtatható karakterisztikájú 

gépeknél) a hegesztési eljárásnak megfelelően. 
- Ha az ellenőrzés során a hegesztő bármilyen hibát vagy rendellenességet talál, a munkát 

megkezdeni nem szabad. Hibás, sérült, deformált eszközökkel munkát végezni tilos. 
- A hegesztő köteles továbbá elvégezni még azokat az ellenőrzéseket is, amelyeket a 

hegesztőgépek, berendezések kezelési utasításai a munka megkezdése előtti állapotra 
előírnak. 

- Ha a tűzgyújtási (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység) engedély a hegesztő számára 
nem egyértelmű, akkor a pontosítást az engedély kiadójától meg kell kérni, és a 
hegesztést csak az egyértelmű utasítás alapján szabad végezni. 

- A hegesztési munkák befejezése után a munkavégző köteles: 
- a munkahelyet és háromdimenziós (térbeli) környezetét, a gödröket, mélyedéseket, 

zegzugos helyeket stb. többször is ellenőrizni, hogy nincs-e ott izzó anyag, 
keletkezhet-e tűz a hegesztési munka következményeként, és szükség esetén vízzel 
permetezni, 

- a munkatérben maradt gyúlékony anyagok állapotát ellenőrizni, 
- az elmozdított anyagokat a munkahely teljes kihűlése után eredeti helyükre 

visszaállítani. 
- Hegeszteni csak kijelölt műhelyben vagy az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység 

szabályainak megtartásával (jelen szabályzat 8. pontja) meghatározott egyéb helyeken 
lehet. 

- Hegesztő munkahelyen a szétfröcskölő fém és salakrészecskék ellen a környezet 
tűzvédelméről is gondoskodni kell. 

- A telepített hegesztő munkahely alapterülete legalább 4 m2, padozata csúszásmentes és 
nem éghető anyagú, felülete egyenletes legyen. 
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- A munkahelyet úgy kell kialakítani, hogy a tevékenységhez szükséges valamennyi eszköz 
biztonságosan elhelyezhető legyen. 

- A hegesztés során meg kell tartani a hegesztési biztonsági szabályzat, illetve a gáz-, és 
olajipari műszaki biztonsági szabályzat vonatkozó pontjait, továbbá az egyéb 
jogszabályokban és vonatkozó technológiai leírásokban foglaltakat. 

- Tilos hegeszteni sérült, hibás, nem bevizsgált készülékkel, szerszámokkal, anyagokkal, 
nem szakember közreműködésével, illetve ha a biztonságos munkavégzés tűzvédelmi és 
munkavédelmi feltételei nem valósulnak meg. 

- A munkavégzés területén 1 db 6 kg-os porral oltó készüléket és amennyiben vezetékes 
vízvételi lehetőség nincsen, 20 liter kannázott oltóvizet, valamint védőparavánt és 
védőtakarót kell készenlétben tartani. 

- A munkavégzés területén a gyúlékony anyagokat el kell távolítani. Az esetleges 
robbanásveszély ellen a megfelelő szellőztetést biztosítani kell. A frissen hegesztett 
eszközöket biztonságos helyen kell tárolni, kihűlésükig festeni, gyúlékony anyaggal 
érintkeztetni, védőeszköz nélkül megfogni, szállítani tilos. 

- Tilos hegeszteni: 
- gépjárműveket, harcjárműveket műhelyen kívül 
- gép-, és harcjárművek rakterében, utasterében, nem hozzátartozó anyagot 
- gép-, és harcjárművek kigőzöletlen üzemanyagrendszer-tartozékait, alkatrészeit 
- kigőzöletlen üzemanyag tároló kannákat, hordókat 
- gyúlékony anyaggal szennyezett anyagokat 
- tűz-, és robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok jelenlétében 
- robbanásveszélyes környezetben 
- tűzjelző rendszerrel védett épületekben, a rendszer bekapcsolt állapotában 
- bármilyen olyan helyen és körülmények között, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat 
 

Lánghegesztés 
 

- Az égőfejből kiáramló gáz meggyújtásához gyufát, öngyújtót, erre a célra rendszeresített 
szikrát keltő gyújtót, illetőleg őrlángot (pl. lángvágógépet) szabad használni. 

- Tilos a láng begyújtása, illetőleg újragyújtása tüzes, meleg munkadarabon. 
- A láng begyújtása sem személyek, sem éghető anyagok felé nem irányulhat. 
- Lejárt használati engedélyű gázforrást üzemeltetni tilos! 
- A gázforrást meg kell védeni mindenféle közvetlen és koncentrált hőhatástól. 
- Gázhegesztő és - hevítő, valamint lángvágó készüléket csak a készülék üzemzavarából 

eredő visszaáramlás, visszaégés és visszacsapás ellen védő biztonsági szerelvények 
alkalmazása mellett szabad a gázforráshoz (gázpalackhoz, palacktelephez, illetve ellátó 
vezetékhez) csatlakoztatni. Megfelelő biztonsági szerelvénnyel kell megakadályozni a 
csatlakozó készülék üzemzavara miatt az éghető gáz vagy oxigén veszélyes mértékű, 
ellenőrizetlen kiáramlását. 

- Tűz esetén az éghető gáz áramlását kell először megszüntetni. 
- A hegesztéshez csak olyan kézi segédeszközök (szerszám, fogó stb.) használhatók fel, 

amelyek megfelelnek a munkadarab jellegének (alak, tömeg stb.). 
- Hegesztéshez rendszeresen használt megfogó, befogó, forgató készülékek, valamint 

célberendezések alkalmazásának biztonságos módját a technológiai utasításban kell 
meghatározni. 

- Oxigén gázforrásoknál csak olyan műszerek, szerelvények, tömítések szerelhetők be, 
amelyeket oxigénre hatóságilag bevizsgáltak és megfelelő minősítést tartalmazó 
műbizonylattal rendelkeznek. 
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- Az oxigén gázforrások, az oxigénnel érintkező eszközök, olaj- és zsírmentesítéséről 
gondoskodni kell. 

- Valamennyi oxigénnel érintkező berendezésre fel kell írni, hogy „olajjal, zsírral nem 
érintkezhet.” 

- Propánbután (a továbbiakban: pébégáz) elégetéséhez csak az erre a célra szolgáló égőket 
és egyéb eszközöket szabad felhasználni. 

- Pébégázzal és földgázzal működő készülékek, berendezések tömítését csak pentán álló 
anyagból szabad készíteni, és csak ilyen anyagú tömlőket szabad használni. 

- Tilos az oxigént sűrített levegővel együtt használni, vagy sűrített levegőt oxigénnel vagy 
oxigént levegővel helyettesíteni! 

- Az oxigén felhasználására szolgáló eszközöket (pl. palack, tömlő) tilos másfajta gázhoz 
felhasználni, hasonlóképpen tilos felhasználni olyan eszközöket (pl. tömlő, 
nyomáscsökkentő), amelyet más gázhoz használtak! 

- Az oxigén fúvókákat, szelepet tilos olajos felületű tárgyak, a dolgozó ruházata felé 
kifúvatni, illetőleg olajat tartalmazó tároló tartályokba, edényekbe befúvatni! 

- Gázforrásból gázt elhasználni csak a gáz fajtájának és nyomásának megfelelő 
nyomáscsökkentő közbeiktatásával szabad. Ezt a nyomáscsökkentő színjele és/vagy 
felirata is jelzi. 

- A nyomáscsökkentő felszereléséhez közdarab használata tilos! 
- A nyomáscsökkentő csak szabványos nyomásmérővel üzemeltethető. 
- A gázforrás szerelvényeinél, a nyomáscsökkentőnél és egyéb szerelvényeknél, valamint a 

gázok szállítására szolgáló csővezetéknél használt tömítő- és kenőanyagokra a Gázpalack 
Biztonsági Szabályzat előírásai érvényesek. 

- A nyomáscsökkentő épségét, gáztömör csatlakozását minden munkakezdés előtt 
ellenőrizni kell. 

- Befagyott nyomáscsökkentőt csak melegvizes borogatással vagy fúvott, meleg, 
olajmentes levegővel szabad kilazítani, kiolvasztani. 

- Csak gáztömör, hibátlan, sérülésmentes tömlőt szabad használni. 
- A felhasználható gumitömlő hossza legalább 5 m, de legfeljebb 30 m lehet. 
- A gumitömlőt csak szalagbilinccsel szabad felerősíteni a tömlővégekre. 
- A gumitömlő toldása csak kettős tömlőcsatlakozóval végezhető. 
- Acetiléntömlő toldásához használt fémcső anyaga 70 tömegszázaléknál több rezet nem 

tartalmazhat. 
- A csatlakozás és a javítási helyek tömörségét a felhasználás előtt ellenőrizni kell. 
- A próbanyomás az üzemi nyomás kétszerese, de legalább 2,07 MPa legyen. Az 

ellenőrzéshez semleges gázt kell használni. 
- Munkakezdés előtt a gumitömlőt át kell öblíteni (fúvatni). 
- Az átöblítést szűk, zárt térben, nyílt láng vagy egyéb tűzforrás, gyúlékony vagy veszélyes 

anyagok közelében tilos elvégezni! 
- A tömlő átfúvatásához sűrített levegőt tilos használni! 
- Fémbordás, fémszál-erősítésű gumitömlőt csak tűzvédelmi hatósági engedély birtokában 

szabad alkalmazni. 
- A tömlő szabványos színjelölését a felszerelés (munkakezdés) előtt ellenőrizni kell. 
- Ha az oxigén és az éghetőgáz tömlőt hosszabb szakaszon egymással párhuzamosan 

vezetik, akkor a két tömlőt legalább méterenként 50 mm szélességben, szakaszosan össze 
kell kötni (pl. öntapadó szalaggal). 

- A tömlőket törésmentesen kell felcsévélni. A tömlőt a gázpalackokra, testre (láb, hát, kar) 
feltekerni tilos! 
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- A hegesztő és vágópisztolyt, illetve a lángvágó szerszámot minden felszerelés előtt 
ellenőrizni kell. Csak kifogástalan, üzembiztos eszköz használható. 

- A tömítetlenséget csak kézi szerszámmal és erővel szabad megszüntetni. 
- Tilos a hegesztő és vágópisztolyt a gázpalackra felakasztani! 
- Ideiglenes munkaszünet esetén telepített munkahelyen a hegesztő és vágópisztoly tartó 

használata kötelező. Nem telepített munkahelyen is biztosítani kell a hegesztő és 
vágópisztoly biztonságos elhelyezését. 

- Égő hegesztő és vágópisztolyt csak erre a célra, biztonságosan kialakított tartóra szabad 
helyezni. 

- A hegesztő és vágópisztolyt, illetőleg a fúvókát és égőfejet csak az erre a célra 
rendszeresített tisztítótűvel, illetve eszközzel szabad tisztítani. 

- A hegesztés befejezését követően a gázpalackokról le kell szerelni a nyomáscsökkentő 
egységet és a védőkupakot rá kell csavarni. 

 
Villamos ívhegesztés 
 
- Csak hibátlan, sérülésmentes hegesztő berendezéssel és tartozékkal szabad munkát 

végezni. 
- Villamos hegesztési munkákat csak sértetlen, a hálózati tápellátáshoz szabályszerűen 

csatlakoztatott hegesztő berendezéssel és eszközökkel szabad végezni 
- A táphálózati csatlakozási helyet, a csatlakozó szerelvényt, a csatlakozó vezetéket és az 

áramforrás bekötését a mechanikai sérüléstől védeni kell. 
- Az áramforrásra rögzítetten bekötött hálózati csatlakozó vezeték hossza maximálisan 5 

méter lehet. 
- Az áramforrás mozgatását megelőzően a csatlakozó vezetéket le kell választani a 

hálózatról. 
- A munka ideiglenes megszakításakor az elektródafogót szigetelő lapra kell helyezni, és 

abból az elektródát, illetőleg a maradékát el kell távolítani. 
- Munkaszünet esetén az elektródafogó energiaellátását meg kell szüntetni, az áramforrást 

le kell kapcsolni. 
- A szétfrecsegő folyékony salak és izzó fémrészek ellen a környezetet – ha ott éghető 

anyagok vannak – nem éghető anyagokkal való letakarással kell védeni. 
- A hegesztő berendezés és a biztonsági szerelvények biztonságos működését 

időszakonként ellenőrizni kell, és az ellenőrzés tényét írásban rögzíteni kell. Ennek 
gyakorisága – ha a gyártó ettől eltérően nem rendelkezik – a következő: 

 
Gázhegesztés Ívhegesztés 

Gázhegesztő készülék:  Hegesztő- és vágópisztoly:  
- Pisztoly, égő 1/4 év - TIG-égő 1 év 
- Gumitömlő 1/4 év - Plazma égő (gépi) 1 év 
- Biztonsági szerelvény 1/4 év - Plazma égő (kézi) 1/2 év 
- Palack- és vezetéki 

nyomáscsökkentő 
1/4 év - Palack- és vezetéki 

 nyomáscsökkentő 
1 év 

Gázellátó rendszer:  Áramforrások:  
- Palacktelep, palackköteg 

és készülékei 
1 év - Forgógépes átalakító 2 év 

- Acetilénfejlesztő 1 év - Transzformátor 1 év 
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   - Egyenirányító 1 év 
Ellátó vezetékek:  Áramelosztó rendszerek: 
- Ellátó vezetékek 

tömörségi vizsgálata 
1 év - 

 
Kiépített (telepített) 
hegesztőáram vezető 
(test) rendszer 

1 év 

- Ellátó vezetékek 
szerkezeti vizsgálata 

3 év - Többmunkahelyes 
hegesztőgép 
hegesztőáram elosztó 
rendszere 

1 év 

- A biztonságos működés ellenőrzésének ki kell terjednie legalább a biztonsági funkciók 
működésének és szerkezet épségének vizsgálatára. 

- E szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelettel 
hatályba léptetett hegesztési biztonsági szabályzat előírásait kell betartani. 

 
6.3 Gázpalackok kezelése, tárolása, szállítása 

 
Általános előírások 
- Gázpalack: olyan fémből, fémből és kompozitból, vagy kompozitból készült nyomástartó 

edény, amely sűrített, cseppfolyósított vagy nyomás alatt oldott gázok tárolására és 
szállítására szolgál, és a gáz töltési, illetve felhasználási helye nem azonos. 

- A gázpalack űrtartalma legfeljebb 150 liter, átmérője legfeljebb 420 mm, valamint a 
hosszának és külső átmérőjének az aránya legfeljebb 10. 

- Tilos nem szabványos, sérült, selejtített, illetve bármilyen szempontból baleset-, és 
tűzveszélyes palackot használni és tárolni. 

- A palackot sérültnek kell tekinteni, ha 
- legalább 1 m magasságból kemény talajra (kő, beton, aszfalt stb.) esett, 
- égésnyomok látszanak rajta, 
- éles bemetszésű sérülése vagy horpadása van, 
- a szállítójárművet közlekedési baleset érte, 
- átalakítás nyomai észlelhetők. 

- Az üzemeltetés (pl. szállítás, felhasználás) során keletkezett sérülésről az illetékes 
töltővállalatot (cseretelepet) tájékoztatni kell. 

- A palackot (az üres palackot is) csak lezárt szeleppel és szelepvédővel (védősapka, 
védőkengyel stb.) szabad tárolni és szállítani. Ezen túlmenően felcsavart záróanyával kell 
tárolni és szállítani azokat a menetes csatlakozású palackokat, amelyek töltete 

- mérgező, 
- maró, 
- tűz- és robbanásveszélyes. 

- A palackkötegeket lezárt szerelvényekkel és felcsavart záróanyával kell tárolni és 
szállítani.  

- Csak a töltővállalatnak szabad 
- nehezen nyitható, korrodált szelepű palackot nyomásmentesíteni, 
- a palackszelepet cserélni, javítani, 
- a palackokat veszélyteleníteni, 
- a gázokat egyik palackból a másik palackba áttölteni. 

- A lejárt használati engedélyű palackot veszélyteleníteni kell. 
- A töltött palackot a természetes és a mesterséges hőforrásoktól úgy kell védeni, hogy 

hőmérséklete legfeljebb 323 K (50 oC) legyen. 
- A palackot a káros mechanikai és kémiai hatásoktól védeni kell. 



 30

- Befagyott szelepű vagy lefagyott palackot csak legfeljebb 313 K (40 oC) hőmérsékletű 
vízzel szabad melegíteni. 

- A palack szelepét és csatlakozószerelvényeit nem szabad zsír-, illetve olajtartalmú vagy 
könnyen gyulladó anyaggal tömíteni, kezelni. A felhasznált tömítőanyag a használatos 
gázfajtának feleljen meg. Az oxigén-, illetve a pentánállóság követelményének való 
megfelelősséget igazolni kell. 

- A palackokat, különös tekintettel az oxigénpalackra, nem szabad zsíros vagy olajos 
kézzel, illetve ezekkel szennyezett ruhában kezelni, és zsíros vagy olajos ruhával 
tisztítani. 

- A palackok vagy palackköteg szelepét nem szabad gyors mozdulattal nyitni. A szelep 
rendeltetésszerű működtetéséhez segédeszközt használni nem szabad. 

- A palackok üzemeltetése az élet-, a vagyon- és a környezetbiztonságot ne veszélyeztesse. 
- A palackokat üzemeltetéskor eldőlés ellen biztosítani kell, kivéve, ha a palackok egymás 

mellett nagyobb csoportokban kerülnek felállításra. 
- A mérgező, maró és/vagy cseppfolyósított gázokat tartalmazó palackokra vonatkozó 

intézkedéseket a kezelési utasításban kell rögzíteni. 
- Mérgező, maró hatású, egészségre és környezetre veszélyes gázok csak abban az esetben 

importálhatók, ha veszélytelenítésük belföldön megoldható, vagy a kiürült, illetve lejárt 
forgalmazási engedélyű palack visszavételét a külföldi fél szerződésben garantálja. 

- A palackon vagy szerelvényeinek környezetében keletkező tűz esetén először az éghető 
gázt, majd a többi veszélyeztetett palack szelepét haladéktalanul el kell zárni, és a tűz 
oltását meg kell kezdeni. 

- Tűz esetén a palackokat a tűzből, illetve a tűzzel veszélyeztetett területről el kell 
távolítani. 

- Ha ez nem lehetséges, akkor a palackok veszélyes mértékű felmelegedését védett helyről 
történő folyamatos hűtéssel kell megakadályozni. 

- A tűzbe került, megégett, felületén felhevült vagy a használat közben egyéb módon sérült 
palackokat elkülönítetten kell kezelni. Ezekről a palackokról gyári számuk szerint 
nyilvántartást kell készíteni. 

- Az üzemeltető a sérült palackokat a töltővállalatnál vagy annak cseretelepén a 
nyilvántartással és a felvett jegyzőkönyvvel együtt, azokkal egyezően köteles leadni. 

- A palackok színjelölését tilos megváltoztatni, a palackot átfesteni. 
 
Palackok tárolása, raktározása 
 

Tárolás: a töltött vagy üres, de nem veszélytelenített gázpalackok huzamosabb ideig 
történő raktározása. Tárolásnak számít a gázpalackok készenléti állapota is. 

Megjegyzés: A gázpalackok tárolhatók zárt térben, illetve szabad téren. Szabadtéri 
tárolóknak minősülnek azok is, amelyek legalább egy oldalról nyitottak. 

Készenléti állapot: a felhasználási helyeken a munkálatok további folytatásához 
előkészített gázpalackok tárolása. 
 
Általános előírások 
- Palackokat nem szabad tárolni nehezen megközelíthető, a személyi közlekedést és a 

mentést akadályozó helyeken, továbbá: 
- talajszint alatti helyiségekben, 
- lépcsőkön, lépcsőházakban, folyosókon, szűk udvarokban, átjárókban, vagy azok 

közvetlen környezetében, 
- garázsokban. 
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- A palacktárolók padozata vízszintes, egyenletes, csúszásmentes, és megfelelő teherbírású 
legyen, valamint feleljen meg a vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak. 

- A palacktárolók környezetében segélykérő berendezés legyen. 
- A palacktárolókban tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani a vonatkozó szabályzat 

szerint. 
- A levegőnél nehezebb és cseppfolyósított gázokat tartalmazó palackok tárolóhelyein, 

valamint azok biztonsági távolságán belül ne legyenek árkok, csatornák, folyadékzárak 
nélküli csatornalefolyók, pince-bejáratok, vagy egyéb nyitott összeköttetések 
pincehelyiségekkel, kémények tisztító- vagy egyéb nyílásaival. 

- Éghető gázok palackjainak veszélyességi övezetében ne legyenek gyújtóforrások. 
- Éghető gázokat tartalmazó palackok veszélyességi övezetén belül a tároló 

üzemeltetéséhez szükséges járművek közlekedhetnek, ha a közlekedési útvonalban nincs 
veszélyes gázkoncentráció. 

- A palackot éghető anyaggal együtt tárolni nem szabad. 
- Tárolás szempontjából a "tele" és "üres" palackok között biztonságtechnikai szempontból 

különbség nincs. 
- PB-gázpalackot csak szivárgásmentesen, függőleges, álló helyzetben, elzárt szeleppel, 

felerősített vakanyával és védősapkával szabad tárolni. A palackokat egymásra rakni nem 
szabad. 

- A különféle gázokat tartalmazó palackokat, valamint a töltött és üres palackokat 
egymástól elkülönítve kell tárolni és ezt maradandó módon jelölni kell. 

- Szabad- és zárt téri palacktároló helyeken és azok 5 m-es körzetében dohányozni és nyílt 
lángot használni nem szabad. 

- A palacktárolókat veszélyt jelző táblákkal (a tűzvédelmi jelzőtáblákra vonatkozó műszaki 
követelmények szerint) kell ellátni, amelyek utaljanak a tárolt gázok tulajdonságaiból 
adódó veszélyhelyzetekre. 

- A palacktárolók illetéktelen behatolás ellen védettek legyenek. 
- Cseppfolyósított, éghető és mérgező gázokkal töltött palackokat álló helyzetben szabad 

készenlétben tartani vagy tárolni. 
- A gázok felhasználásának a helyén csak a napi munkához szükséges gázmennyiséget 

tartalmazó palackokat szabad tárolni. 
- Gázpalackot csak az arra kijelölt gáztároló helyiségben, gáztároló szabad téri 

létesítményben, illetve műhelyekben, gépjármű-technikai anyagraktárakban az arra 
kijelölt helyeken lehet tárolni. Propán-bután és sűrített levegős palackokat alegység 
raktárban, más anyagoktól elkülönítve, illetve minden helyiségben, ahol ez jogszabályban 
vagy jelen utasításban nincs tiltva, a vonatkozó műszaki követelmények betartásával lehet 
tárolni. Egészségügyi palackozott gázokat az eü. szolgálat előírásai szerint lehet tárolni. 
Tűzoltó készülék hajtóanyag palackok a vegyivédelmi anyagraktárban tárolhatóak. 
Élelmiszeripari szén-dioxid az élelmezési szolgálat előírásai szerint tárolható. 

- A teli és üres palackokat, illetőleg a palackokat fajtánként és töltetük szerint el kell 
különíteni és ezt meg is kell jelölni. 

- Tilos a palackokat napon, +60 c foknál melegebb helyen, sugárzó hő vagy maró anyag 
hatásának kitéve, talajszint alatt vagy rosszul szellőző helyiségben elhelyezni, illetőleg 
tárolni. 

- Tilos nem rendszeresített, illetve az intézmény tevékenységéhez szükségtelen 
gázpalackok tárolása. 

- A gázpalackok tárolása, alkalmazása során a vonatkozó műszaki követelmények 
utasításai szerint kell eljárni. 
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Szállítás 
 
Propán-bután gáz (a továbbiakban: PB-gáz) a következő korlátozások megtartása esetén 
szállítható: 
- Közúti szállítás 
Közúti személyszállító járművön: 

- közhasználatú autóbuszon legfeljebb 5 kg töltetsúlyú palackban, 
- egyéb személyszállító gépjárművön legfeljebb 35 kg töltetsúlyt kettő vagy több 
palackban 

szabad szállítani. 
Közúti teherszállító járművön: 

- 750 kg megengedett terhelhetőségi határig egy, 
- 750 kg megengedett terhelhetőségi határ felett - ha megfelelő térelválasztó 
rakfelületet 
alakítottak ki - egymás felett kettő, 

- pótkocsin egymás felett ugyancsak kettő rakfelület alakítható ki. 
 
Egyéb járműveken: 

- speciális célt szolgáló önjáró vagy vontatott célgép esetében legfeljebb 35 kg 
össztöltetsúlyú palackban, 
- lakókocsi esetében a vonatkozó szabvány szerint. 

- Kézi erővel egy személy 1 db, legfeljebb 20 l űrtartalmú palackot szállíthat. 
- Palackot egyenetlen talajon vagy szintkülönbség esetén az arra kialakított eszközben, 

legalább két személynek szabad szállítania. 
- Kézikocsin való szállításkor a palackot legurulás ellen rögzíteni kell. A palackokat csak 

kézikocsin szabad szállítani. A palackot talpgyűrűjén, illetve homorú fenekén szabad 
gurítani. 

- A palackok szállításához csak olyan teherfelvevő eszközöket szabad használni, amelyek 
megbízhatóan kizárják a palackok sérülését vagy leesését. A palackot csak olyan 
elektromágnessel szabad emelni, amely olyan tartalék áramforrással és automatikus 
átváltó szerkezettel van kialakítva, amellyel a biztonságos emelés feltételei a 
tápfeszültség kimaradásakor is változatlanok maradnak. 

- Ha a gépjármű szállítmánya szállítás közben is folyamatos gázellátást igényel, akkor a 
palackot védetten, rögzített állapotban, felszerelt nyomáscsökkentővel és nyitott szeleppel 
szabad használni. A gázigény megszűnése esetén a palackszelepet el kell zárni. 

- A palackok szállításakor figyelembe kell venni a veszélyes anyagok szállítására 
vonatkozó  

- Palackot a szállító járművön úgy kell elhelyezni, hogy a villamos kábelekkel ne 
érintkezhessen, illetőleg más módon áramkörbe ne juthasson. 

- Palackokat egymásra rakni (nyergelni), dobálni, ejteni, ütésnek vagy terhelésnek kitenni, 
húzni és csúsztatni nem szabad. Palackot vállon vinni tilos! 

- Palackot járművön csak védőkupakkal, védősapkával vagy védőkosárral ellátva, PB-gáz 
palackot pedig talpára állítva szabad szállítani. 

- Palackok fel- vagy lerakodása céljából - a gépesített rakodást kivéve - a rakodóhelyhez 
csak a jármű oldalfalával párhuzamosan vagy annak végfalára merőlegesen szabad 
beállni. Ha a rakodóhely szintje a gépjármű rakfelületének szintjétől eltérő, áthidalót kell 
alkalmazni. Az áthidaló kivitelének meg kell felelnie a vonatkozó óvórendszabályok 
előírásainak. 
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- Ha a palack szállítás közben meghibásodik, azt ki kell emelni, el kell különíteni és olyan 
helyen, ahol az a környezetet nem veszélyezteti - lehetőleg lakott területen kívül, a 
járműtől legalább 30 m-re - ki kell üríteni. 

- Szállítás alatti gázömlés esetén a jármű motorját azonnal le kell állítani és a lehetőséghez 
képest gondoskodni kell a környezetben fellépő tűz- és robbanásveszély elhárításáról. 

- Hordóból vagy palackból gázt átfejteni tilos; e tilalom nem terjed ki a turista 
PBgázpalacktöltő berendezés üzemeltetésére. 

- 300 kg bruttó súlyt meghaladó gáz szállítása esetén a járművön egyéb anyag egyidejű 
szállítása tilos! 

- A gázt szállító közúti járművek műszaki-biztonsági berendezéseinek és felszereléseinek 
(villamos berendezések, fékek, kormány, tűzoltó készülékek, gumiabroncsok, földelő 
stb.) állapotát fokozott figyelemmel kell kísérni, naponta felül kell vizsgálni és az 
ellenőrzés tényét, valamint a jármű megfelelő műszaki állapotát a menetlevélben 
dokumentálni kell. 

Gépjárművön való szállításkor: 
- a gépjármű tiszta legyen, 
- a gépjármű ugyanazon részében, ahol a palackokat szállítják, olajat, zsírt vagy más 

A, B és C tűzveszélyességi osztályú anyagot nem szabad szállítani, 
- a palackokat elmozdulás ellen rögzíteni kell lehetőleg hossztengelyével a gépjármű 

menetirányára merőlegesen, 
- a palackok rögzítése biztonságos, és könnyen oldható legyen, 
- a palackokat úgy kell rögzíteni, hogy sem egymáshoz, sem más tárgyhoz ne 

ütődhessenek, 
- a palackokat a nap sugárzó hőjétől óvni kell,  
- a gépjárművet a vonatkozó veszélyre utaló felirattal kell ellátni, 
- a veszélyes gázokat tartalmazó palackokat a rakodótérrel közös légterű 

vezetőfülkéjű gépjárművön szállítani nem szabad. 
- Tömegközlekedési eszközön palackot szállítani nem szabad. 
- Palackot szállító járművet közterületen felügyelet nélkül hagyni nem szabad. 
 
A palackok kezelése 
 
- A palackok kezelésével csak olyan személyt szabad megbízni, aki a vonatkozó 

jogszabály alapján a szükséges műszaki követelmények szerinti ismereteket elsajátította. 
- A palackok használatakor a csatlakozások gáztömörek legyenek. 
- Egyik palackból a másik palackba való átáramlást vagy idegen anyag bejutását meg kell 

akadályozni. 
- Palackok ürítéséhez sűrített gázt felhasználni nem szabad. 
- Cseppfolyósított gázok elvételekor a palack – ellenőrzött körülmények között – 50 oC 

hőmérsékletig melegíthető. A hőhordozó hőmérsékletét figyelni kell. 
- Cseppfolyósított gázok palacktelepeinél az egyes palackok szelepeit a palackok teljes 

kiürítését követően szabad újrazárni. 
- Csak azonos töltési nyomású palackokat szabad összekapcsolni, vagy közös 

gyűjtővezetékre kötni. 
- Veszélyes gázkeveréket képező gázok palackjait nem szabad közös gyűjtővezetékre 

kötni.  
- A tűzveszélyes, maró és mérgező gázokat tartalmazó palackokat olyan területeken, 

amelyek a nyilvánosság számára hozzáférhetők, csak állandó felügyelet mellett szabad 
használni. 
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- Maró, mérgező és tűzveszélyes gázokat tartalmazó palackok kezelésének követelményei 
a töltővállalat előírásai szerint.  

- Csak a töltővállalatnál palackozott vagy gázkeverőben a helyszínen előállított 
gázkeveréket szabad használni. 

- Gépjárműről kemény vagy kemény burkolatú talajra, illetve padozatra a palackot 
óvatosan kell leengedni. A rendszeres rakodó területeket a palack talpgyűrűjét, homorú 
fenekét nem rongáló rugalmas anyaggal kell burkolni. 

 
6.4 Rendezvények, ünnepségek, összejövetelek 

 
- Rendezvényt, ünnepi megemlékezést, oktatást csak olyan helyiségben, teremben, 

létesítményben lehet tartani, amely tömegtartózkodás céljaira engedélyezett és arra 
alkalmas (sportcsarnok, díszterem, étkezde). 

- A rendezvények időtartamára biztosítani kell a helyiség akadálymentes és gyors 
elhagyásának lehetőségét. A helyiségekben tartózkodók létszáma nem haladhatja meg a 
kiürítés számítással igazolt kiüríthető létszámot. 

- A helyiség ajtajait nyitva kell tartani. A kiürítési útvonalakat megvilágított vagy 
utánvilágító anyagú táblákkal kell jelezni. Tilos a kiürítési útvonalakat leszűkíteni, 
eltorlaszolni, vagy ott a közlekedést bármilyen módon akadályozni. 

- A rendezvények alatt a helyiségekbe tilos bármilyen veszélyes anyagot bevinni.  
- A rendezvények során tilos olyan drapéria, paraván, díszítő elem, műsorelem vagy 

dekoráció alkalmazása, amely tűzveszélyt, balesetveszélyt okoz vagy a szabad 
közlekedést gátolja. A rendezvények alatt a dekorációt úgy kell elhelyezni, hogy annak 
rései legalább a kiürítésre szolgáló ajtók szélességével egyenlő szélességűek legyenek. 

- Tilos a rendezvényeket megtartani, ha azok környezeti esemény vagy katasztrófahelyzet 
miatt veszélyessé válhatnak. Tűz, elemi kár, katasztrófahelyzet esetén a rendezvény 
végrehajtását azonnal fel kell függeszteni, a résztvevőket a helyiségből ki kell üríteni, és a 
mentésre intézkedni kell.  

- A szabadtéri és zárttéri rendezvények szervezése során be kell tartania a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározottakat. 

 
6.5 Festés 

 
- A munka megkezdése előtt a helyszínt és 5 méteres környezetét meg kell tisztítani és az 

éghető anyagokat el kell távolítani. 
- A munkaterületen csak a napi munkavégzéshez szükséges festék és oldószer mennyiség 

tárolható. 
- A lecsepegő festék felitatására vödörben homokot, az esetlegesen keletkező tűz oltására 1 

db 6 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétbe tartani. 
- A szennyezett homokot és egyéb hulladékot az erre rendszeresített zárt, nem éghető 

anyagú edénybe kell elhelyezni. 
- A munkavégzés ideje alatt a dohányzás és a nyílt láng használata 10 méteren belül tilos, a 

tilalmat jól látható módon táblával kell jelölni. 
- Tilos olyan elektromos berendezés, vagy egyéb eszköz használata, amely tüzet, vagy 

robbanást okozhat. 
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7 Tűzveszélyes tevékenység 

 
Tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag 

gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, 
továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár. 

 
Jogszabályban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet 

(hegesztés, nyílt láng használatával járó építőipari tevékenység stb.) csak érvényes tűzvédelmi 
szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, 
előírásokra kioktatott személy végezhet. 

 
Az állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet végzők oktatására a munkahelyi vezető 

intézkedik évente egy alkalommal, az oktatás megtörténtét jegyzőkönyvön vagy oktatási 
naplóban dokumentálni kell. 

 
Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végzők oktatását a feltételeket meghatározó 

személy hajtja végre a „Feltételek meghatározása alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység 
végzéséhez” dokumentum átadásakor, annak tartalma ismertetésével. 

 
Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást 

okozhat.  
A tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt a tevékenységet végző minden esetben 

köteles meggyőződni arról, hogy: 
- a helyszínén olyan körülmény nem áll fenn, ami miatt a tevékenység végzésével tüzet 

vagy robbanást okozna 
- a tevékenységhez használt munkaeszköz megfelelő állapotú 
- a tevékenység végzéséhez, munkaeszközhöz előírt vagy az esetlegesen keletkezhető 

tűz oltására alkalmas tűzoltó eszközök, anyagok rendelkezésre állnak 
- a tűzjelzés megtételének lehetősége biztosított. 

 
A tűzveszélyes tevékenységet minden esetben be kell szüntetni, ha olyan körülmény lép 

fel, ami miatt a tevékenység továbbfolytatása esetén tűz vagy robbanás keletkezhet. 
A tűzveszélyes tevékenység befejezését követően a tevékenységet végző köteles a 

helyszínt átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet vagy robbanást 
okozhat. Amíg ez nem történt meg, a helyszínt nem hagyhatja el. 
 

Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek 
megfelelő, erre a célra alkalmas, kijelölt helyen végezhető.  

Tűzvédelmi szakvizsgához kötött állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység megkezdése 
előtt a munkahelyi vezető köteles meggyőződni arról, hogy a tevékenységet végző érvényes 
szakvizsgával rendelkezik. 

Állandó tűzveszélyes tevékenység végzésére kijelölt helyen gyúlékony anyag nem 
használható, tárolható. 

Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység végzésére használható hely kijelölésére a 
szolgáltató által kizárólagosan használt, vagy üzemeltetésre átvett építményeket, területeket 
kivéve a tűzvédelmi felelős jogosult. 

A szolgáltató által kizárólagosan használt vagy üzemeltetésre átvett építményekben az 
állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység végzésére használható hely kijelölésére, a vonatkozó 
jogszabályok betartásával, a szükséges tűzvédelmi követelmények teljesülése esetén, a 
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szolgáltató helyi vezetője vagy az általa kijelölt személy szükség esetén a tűzvédelmi 
felelőssel egyeztetve jogosult. 

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak az arra jogosult engedélyével, a 
tűzvédelmi felelős által meghatározott feltételek maradéktalan betartásával szabad végezni.  

Az engedélyezett alaklomszerű tűzveszélyes tevékenységek végrehajtásának feltételeit a 
tűzvédelmi felelőssel a tevékenységet elrendelő, a tevékenység végzését a helyszínen irányító, 
vagy a tevékenységet végző minden esetben köteles egyeztetni.  

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének feltételeit a tűzvédelmi felelős 
„Feltételek meghatározása alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez” dokumentumban 
határozza meg. 

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végrehajtásáért felelős (a tevékenységet 
végző, vagy a tevékenység végzését a helyszínen irányító) személy a „Feltételek 
meghatározása alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez” dokumentumon aláírásával 
igazolja, hogy az abban meghatározott tűzvédelmi szabályokat, előírásokat, feltételeket 
tudomásul vette. 

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak az adott tevékenységre vonatkozó 
„Feltételek meghatározása alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez” dokumentum 
birtokában szabad végezni, az abban meghatározott feltételekkel és időtartamban. A 
dokumentum egy példányát a tevékenység végzésének időtartama alatt a tevékenység 
helyszínén kell tartani, ellenőrzés esetén fel kell mutatni, az abban foglaltakat szigorúan be 
kell tartani. 

Szervezett munkavégzéssel nem összefüggő alaklomszerű tűzveszélyes tevékenységek 
(tűzrakás, bográcsozás, stb.) engedélyezésére jogosult: 

- igazgató 
- igazgatóhelyettes 
- kollégiumvezető 
- tábori elhelyezés esetén a táborvezető 

 
Feltételek meghatározására jogosult 

- tűzvédelmi felelős 
- tábor tűzvédelmi felelőse 

 
A szervezett munkavégzéssel nem összefüggő alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység 

végzésének feltételeit meghatározó dokumentum (Feltételek meghatározása alkalomszerű 
tűzveszélyes tevékenységhez) beszerzése az engedélyt kérő feladata.  
 

Szervezett munkavégzés keretében végzett alaklomszerű tűzveszélyes tevékenységek 
(hegesztés, vágó és csiszolókorongos kéziszerszámok használata, stb.) esetén 
 
Engedélyezésre jogosultak:  

- igazgató 
- igazgatóhelyettes 
- kollégiumvezető 

 
Feltételek meghatározására jogosult 

- tűzvédelmi felelős 
 

A szervezett munkavégzés keretében végzett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység 
végzésének feltételeit meghatározó dokumentum (Feltételek meghatározása alkalomszerű 
tűzveszélyes tevékenységhez) beszerzése az engedélyező (általa kijelölt személy) feladata.  
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8 Készenlétben tartandó tűzoltó eszközök, anyagok 

 
 Az iskola objektumában tűzoltó eszközöket és anyagokat a hatályos jogszabály 
[jelenleg: a 54/2014. (XII. 5.). BM. rendeletben megjelentetett országos tűzvédelmi 
szabályzat] és a vonatkozó honvédségi szabályzók alapján kell számvetni.  
 
8.1 Tűzoltó eszközök  

 
 Minden helyiségben, épületben, szabad téren olyan típusú és mennyiségű tűzoltó 
eszközt kell készenlétben tartani, amelyek az ott keletkező tüzek oltására alkalmasak. 
 A tűzoltó eszközöket jól látható könnyen megközelíthető helyen kell elhelyezni. 

A tűzoltó készülékeket lehetőleg a falon, maximum 1,35 m magasságban (a készülék 
aljánál mérve), felfüggesztőn, vagy zárt tűzoltó készülék tároló szekrényben kell készenlétben 
tartani. A készülékeket eltorlaszolni, helyükről elmozdítani, nem rendeltetésszerűen 
felhasználni, megrongálni tilos!  
 A tűzoltó készülékeket tűzvédelmi jellel meg kell jelölni. 
 A tűzoltó készülékek meglétét és üzemképességét legalább háromhavonta ellenőrizni 
kell, és az ellenőrzés tényét üzemeltetési naplóban dokumentálni kell.  
 
A tűzoltó készülékek ellenőrzésekor vizsgálni kell: 
 

- a készenléti helyén van-e, 
- rögzítésének biztonságosságát, 
- magyar nyelvű használati útmutatót tartalmazó címkéjének olvashatóságát, 
- használatbavételének akadálymentességét, 
- esetleges nyomásmérőjének és annak műszermutatójának meglétét, valamint 

műszermutató által jelzett nyomásérték helyességét, 
- szerelvényeinek, plombájának épségét, 
- karbantartásának esedékességét (ellenőrző címkéje, bevizsgáltsága érvényes, 

hologramja sértetlen), 
- készenléti helyét jelölő – amennyiben az szükséges – biztonsági jel láthatóságát, 
- rajta külsérelmi nyom, 20 mm-nél szélesebb és 5 mm-nél mélyebb horpadás nincs 

 
8.2 Tűzoltó vízforrások: 

 
Az intézmény létesítményeiben a nemzeti szabvány, illetve jogszabály [jelenleg: a 

54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kihirdetett országos tűzvédelmi szabályzat] szerint kell a 
szükséges mennyiségű oltóvizet és víznyomást biztosítani. 
  Az oltóvíz-hálózat (föld feletti-, földalatti-, fali tűzcsapok), karbantartását és 
felülvizsgálatát az iskolaüzemeltető végzi, a tűzvédelmi felelős és logisztikai felelős terve 
alapján. 
 A tűzcsaphálózatot mosásra, locsolásra, vízkivételre, egyéb célokra csak külön 
engedély alapján lehet használni.  

A tűzcsapokat előírt táblával kell megjelölni. A fali tűzcsapokat az előírásoknak 
megfelelő piktogrammal, és/vagy „tűzcsapszekrény” felirattal kell jelölni. 
 Az épületek fali tűzcsapjait az anyagfelelős plombázza vagy pecsételi le. Az 
anyagfelelősök szükség szerint, de legalább háromhavonta ellenőrizzék a tűzcsapok 
üzemképességét, zártságát, pecsételtségét, illetve a szerelvények meglétét.  
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A lapos tömlővel szerelt fali tűzcsapokban az alábbi szerelvények találhatók: 
- 1 db fali tűzcsap „C” jelű csonk kapoccsal, 
- 1 db sugárcső „C” jelű csonk kapoccsal, 
- 1 db 20m hosszú, nyomótömlő „C” jelű csonk kapoccsal 

 A tűzoltó kiképzés, felkészítés folytatásához a tűzcsapokat gyakorlási célból, illetve 
sugárszerelésre meg lehet nyitni. Gyakorlásra csak a kijelölt tűzcsapok vehetők igénybe. 
 A gyakorlás során a nyitás-zárást lassan, óvatosan, a hirtelen nyomásingadozást, és 
ennek következtében fellépő hálózatsérülést elkerülendően kell végezni! 
 A téli időszakban (október 15. - március 15. között) a föld feletti tűzcsapok 
fagytalanítva vannak, a tűzcsapok nincsenek nyomás alatt. Tűz esetén a tűzcsapokat a 
mellettük lévő aknában, illetve a mellettük lévő nyitószerelvényen meg kell nyitni! Az oltás 
befejezése után a tűzcsapokat ismételten vízteleníteni kell a víztelenítő furat megnyitásával.  

A tűzcsapokat és szerelvényszekrényeiket állandóan hozzáférhető módon kell tartani, 
azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad. 
  
8.3 Tűzjelző rendszerek 

 
 A jogszabály [54/2014. (XII. 5.) BM rendelet OTSZ] - által előírt helyeken beépített 
automata tűzjelző rendszer került kiépítésre. 

Az adott kezelési utasítást a portaszolgálat részére egy példányban át kell adni. 
A tűzjelző rendszer a tűzoltóság figyelő hálózatára nem csatlakozik. A tűzjelző 

rendszer a portaszolgálat irányába átjelez, valamint helyszíni riasztást is biztosít. A rendszer 
beépített (automata) tűzoltó rendszerhez nem csatlakozik. 
 A tűzjelző rendszer kezelését a portaszolgálat beosztott állomány látja el. Szakmai 
képzésükért, felügyeletükért az üzemeltető (HM EI ZRT által megbízott Vagyonvill Kft.) 
felel. A rendszer szabályos üzemeltetéséért az üzemeltetési napló vezetéséért a kezelő 
állomány a felel. 
 A tűzjelző központnál el kell helyezni a jelzőáramkörök telepítési jegyzékét, a tűzjelző 
berendezés telepítési dokumentációját, a tűzjelző központ kezelési utasítását és az 
üzemeltetési naplót. 
 Kezelésük, alkalmazásuk, műszaki leírásuk, felépítésük a gyártó által rendelkezésre 
bocsátott kezelési és műszaki leírásban található. A kezelő állományt egyszerűsített kezelési 
leírással kell ellátni. 
 
A tűzjelző rendszerrel ellátott épületekben betartandó tűzvédelmi és tűzmegelőzési 
rendszabályok: 
 

- az épületekben nyílt lángot használni csak a teakonyhákban, főzőhelyiségekben lehet. 
- az épületekben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak engedély birtokában (8. 

pont előírásai), a rendszer időleges kikapcsolása mellett lehet végezni. A rendszert 
visszakapcsolni csak munka befejezése után, megfelelő szellőztetést követően szabad. 

- tilos a kézi jelzésadókat önkényesen működésbe hozni, szükségtelenül beütni, vagy 
arra okot szolgáltatni. 

- tilos a helyiségekben a tűzjelző rendszer érzékelőit megzavaró anyagot (benzint, 
petróleumot, erős parfümöt, növényvédőszert, aeroszol-sprayt, stb.) behozni, 
használni, illetve a levegőbe jutatni. 

- tilos az érzékelőket letakarni, leragasztani vagy egyéb más módon kiiktatni. 
- tilos az érzékelőket, jelzésadókat, vezetékeket, szirénákat önkényesen leszerelni, 

rongálni, átalakítani, vagy beállított paramétereiket megváltoztatni. 



 39

- tilos a hősebesség érzékelővel felszerelt helyiségekben hideg időszakban az ablakot 
tartósan nyitva hagyni. 

 
A tűzjelző rendszerek jelzése, meghibásodása, rendellenes működése esetén a kezelő 

azt jelentse gondnoknak és a tűzvédelmi felelősnek. A kezelő állomány a rendszeren csak a 
kezelési utasításokban leírt mértékben eszközölhet beavatkozást! 

A tűzjelző rendszer napi ellenőrzését a kezelő állomány, a havonkénti és 
háromhavonkénti ellenőrzését az üzemeltető köteles végrehajtani, amelynek tényét az 
üzemeltetési naplóban rögzíteni kell. 

A tűzjelző rendszer féléves-éves rendszeres felülvizsgálatát és karbantartását, 
rendkívüli felülvizsgálatát és karbantartását, illetve esetleges javítását az üzemeltető hajtja 
végre és dokumentálja az üzemeltetési naplóban. 
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9 A tűzvédelmi kiképzés 

 

1. Az igazgató a tűzvédelmi felelős, a vezető állomány illetve a munkahelyi 
vezetők útján intézkedik 

a) az iskolába újonnan került vagy tartós, hat hónapot meghaladó távollétről visszatérő, 
új beosztásba kerülő állomány, az intézménynél munkát végző állomány a 2. pontban 
foglalt tartalommal (1 óra időtartamban) történő előzetes tűzvédelmi oktatására, 

b) az ismétlődő tűzvédelmi oktatás végrehajtására (1 óra időtartamban) 
ba. évente legalább egy alkalommal a teljes személyi állományt a 
bb. a ba. ponton túl évente legalább egy alkalommal a tűzvédelmi szakvizsgához 

kötött munkaköröket betöltő személyi állományt 
a meghatározott tartalommal, 

c) az eseti tűzvédelmi oktatás végrehajtására (30 perc időtartamban) 
ca. a fokozott tűzveszély kockázatával járó feladatok (pl. lövészet) végrehajtása 

előtt a feladat végrehajtásában résztvevőket, a feladattal kapcsolatos használati 
szabályokról, 

cb. elöljárói intézkedés vagy tűzvédelmi hatósági határozat alapján az 
intézkedésben illetve határozatban meghatározott személyeket az azokban 
foglalt tartalommal. 

 
2. Az állomány az előzetes tűzvédelmi oktatás során megismeri 

- az iskola tűzvédelmi szervezetét a rá vonatkozó mértékben, 
- a dohányzás szabályait 
- az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének szabályait, 
- a tűzjelzés lehetőségeit, tartalmi követelményeit és a riasztás telefonszámát, 
- a teendőket tűz esetén, 
- a rendszeresített tűzoltó készülékeket és azok használatát, 
- a munkaterület fő veszélyforrásait, 
- a tűzvédelmi használati szabályokat, 
- a kiürítésre vonatkozó előírásokat, menekülési útvonalakat, gyülekezési pontokat. 
 

3. Az állomány az éves ismétlődő tűzvédelmi oktatás során felfrissíti 
- az iskola tűzvédelmi ügyrendjére, 
- a tűzjelzésre, a tűz esetén teendőkre, 
- a kiürítésre, 
- a rendszeresített tűzoltó készülékek és azok használatára, 
- a tűzvédelmi használati szabályokra vonatkozó ismereteit. 
 

4. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkaköröket betöltők a rájuk 
vonatkozó éves tűzvédelmi oktatás során felfrissítik az ismereteiket a tűzvédelmi szakvizsga 
törzsanyagából. 
 

A tűzvédelmi oktatásokat alapvetően a biztonságtechnikai oktatási naplóban vagy 
jegyzőkönyvön kell dokumentálni 

. 
5. Az intézmény hivatásos és szerződéses katona állománya tálcatűz oltási 

gyakorlatot hajt végre 
- az alapkiképzés során egy alkalommal, 
- háromévente egy alkalommal, 



 41

az MH 5. LDD tűzvédelmi tiszt által meghatározott tartalommal.  
Missziós feladatra csak olyan állomány vezényelhető, aki három éven belül a tálcatűz 
oltási gyakorlatot végrehajtotta. Amennyiben a három év időtartam a külszolgálat 
befejezése előtt letelne, úgy az állomány tálcatűz oltási gyakorlatát a missziós felkészítés 
során, a kiutazást megelőzően végre kell hajtani. 
A tálcatűz oltási gyakorlatokra érvényes felülvizsgálattal nem rendelkező, teljeskörű 
karbantartásra vagy selejtezésre váró, üzemképes tűzoltó készülékeket lehet felhasználni.  
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10 Tűzvédelmi szakvizsga  

 
 A vonatkozó jogszabály [jelenleg: 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet] alapján egyes 
foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező 
személyek foglalkoztathatóak, továbbá ugyanilyen tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkezni 
ezen személyek közvetlen munkahelyi vezetőinek, akik e személyek tevékenységét irányítják. 

A tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkát végző a tűzvédelmi szakvizsga 
bizonyítványát köteles munkavégzés közben magánál tartani és ellenőrzéskor azt felmutatni.  
 Az intézmény a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett állományról nyilvántartást vezet, 
az érintett állományt oktatásra tervezi, beiskoláztatja. 
 Jelenleg ilyen beosztás nem található az intézményben. 
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A tűzjelzés, tűzoltás, műszaki mentés 
 
10.1 A tűzjelzés módja, helye, eszközei 

 
Aki tüzet észlel köteles azt azonnal jelenteni a portaszolgálatának, amennyiben az nem 

lehetséges, közvetlenül a tűzoltóságnak, a portaszolgálat lehető legrövidebb időn belüli 
tájékoztatása mellett. 

Aki tüzet észlel köteles a veszélyeztetett területen tartózkodókat riasztani, a tőle elvárható 
módon a tűz oltására, a veszélybe került személyek és az anyagi javak mentésére intézkedni 
és ebben segítséget nyújtani. 

 A tűzjelzés céljára a rendelkezésére álló híradó eszközt (pl. telefont) mindenki köteles 
a rendelkezésére bocsátani a bejelentő személynek a bejelentés megtételéhez. 

Tűz vagy annak közvetlen veszélye esetén az alábbiakat kell közölni a 
portaszolgálatának/tűzoltóságnak: 
- a tűzeset helyét, a szabadtér, az épület rendeltetését, a szintszámát, az eseménnyel érintett 

épületszint (emelt) meghatározását, 
- a tűz jellegét, (milyen anyagok égnek, illetve a káreset során milyen rendellenes 

technológiai folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása 
következett be), 

- a létesítményben, építményben tartózkodó személyek életének, testi épségének 
veszélyeztetettségét, behatárolható létszámát, 

- a már megtett, illetve folyamatban lévő intézkedéseket,  
- a jelző személy nevét és telefonszámát, 
- egyéb, a beavatkozás szempontjából fontosnak ítélt információkat. 
 

Ezzel párhuzamosan, illetve amennyiben az nem lehetéses, azt követően meg kell kezdeni 
a helyszínen tartózkodók riasztását és az érintett tűzszakasz kiürítését, a mentést és a tűz 
oltását.  

A tűzjelzés élőszóban, telefonon és rádión a „tűzriadó” bemondásával, vagy „tűz van” 
hangjelzéssel adandó. 

Ha a tűz tűzjelző rendszerrel védett épületben keletkezik, de a tűzjelző rendszer 
automatikusan jelzést nem adott, a kézi jelzésadó segítségével adjon tűzjelzést. 

A tűzjelző rendszerrel szerelt épületek kézi jelzésadói és külső szirénái akkor is 
felhasználhatók tűzjelzés adására, ha a tűz nem az épületben, hanem csak annak közelében 
keletkezett. 

A hanggal, élőszóban adott tűzriadó jelzést az, aki hallja, köteles megismételni, és 
késedelem és parancs nélkül azonnal, amennyiben képes rá, a mentéshez és a kárelhárításhoz 
csatlakozni. 
 
10.1.1  Tűzjelzés technikai tűzjelző rendszer által 

 
 Az objektumban telepített technikai tűzjelző eszközök tűz-, és hibajelzése esetén az azt 
felügyelő (kezelő) szolgálat (személy) az alábbiakat hajtsa végre: 
 
A., Hibajelzés esetén: 
 

- tájékoztassa a portaszolgálatot a hibajelzés tényéről, annak pontos helyéről és 
jellegéről, kérje a tűzvédelmi felelős kiértesítését, illetve intézkedést az üzemeltető 
általi javításra (Gondnok). 
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- menjen a rendszer által jelzett hiba helyére és próbálja meg megállapítani annak okát. 
Amennyiben a helyiség zárt és oda belépni nem tud és tűzre utaló jel (pl. füstszag, 
füstképződés, hőhatás, stb.) nem észlelhető, erőszakkal ne hatoljon be, a zárat ne törje 

fel. Ha a hiba okát meg tudja állapítani (pl. leesett érzékelő, elvágott vezeték) jelentse 
a portaszolgálatnak. A helyiségben és környezetében végezzen vizsgálatot, hogy 
nincs-e tűzre, füstképződésre, egyéb veszélyre utaló nyom. Ha van, a tűz észlelésének 
megfelelően járjon el. 

- tájékoztassa a portaszolgálatot a tett intézkedéseiről, illetve megállapításairól, a 
továbbiakban annak utasításai szerint járjon el, majd a tűzvédelmi felelős, illetve a 
szerviz csoport érkezése után segítse munkájukat. 

 
B., Automata (érzékelő által generált) tűzjelzés esetén: 
 

haladéktalanul siessen a helyszínre. Készüljön fel a mentési és kiürítési feladatok 
ellátására, valamint telefonon tájékoztassa a portaszolgálatot. 

- menjen a rendszer által jelzett tűz helyére, és tájékozódjon a jelzés okáról. 
Amennyiben a helyszínen tűz van, haladéktalanul tájékoztassa a portaszolgálatot a 
fent megadott módon és szempontok szerint. Kezdje meg a tűz oltását, az épület 
kiürítését, az élet-, és vagyonmentést, valamint készüljön fel a tűzoltóság fogadására. 

- amennyiben a tűzjelzés helye zárt, oda kulcs hiányában behatolni nem tud és 
amennyiben az nem minősül zárt körletnek oda erőszakkal, zárfeltöréssel is hatoljon 

be, és kezdje meg a mentést, az oltást. 
- amennyiben a helyszínen tüzet nem talál és a tűzjelzésre okot adó forrást sem találja 

meg, tájékoztassa erről a portaszolgálatot és kérje a tűzoltóság riasztásának 
mellőzését. A tűzjelző rendszert ezután indítsa újra. Ha a tűzjelzés minden indok 
nélkül újra jelentkezik, a szirénát némítsa el, ismételt tűz- vagy hibajelzés esetén 
kérjen javítást. Ezt követően fokozott figyelemmel lássa el szolgálatát, rendszeresen 
ellenőrizze az épületet, hogy nincs-e megbújó, fel nem fedezett tűzforrás. 

- amennyiben a helyszínen tüzet nem talál, de meg lehet állapítani a tűzjelzés adásának 
okát (pl. illatanyagok használata, étel odaégetése során keletkezett füst, stb.), tegyen 
intézkedést annak megszüntetésére, szellőztessenek ki, és a tűzjelzés okáról tegyen 
jelentést a portaszolgálatnak, továbbiakban utasításai szerint járjon el. Amennyiben a 
tűzjelzés alapjául szolgáló tevékenység szabály-, vagy fegyelemsértésből ered (pl. 
tiltott helyen való dohányzás, a tűzjelző rendszer megrongálása, a mentési 
kötelezettségből adódó zárfeltörési kár, stb.), jegyezze fel az elkövető adatait, tartsa a 
helyszínen, majd késedelem nélkül tegyen jelentést az esetről a portaszolgálatnak és 
utasításai szerint járjon el. 

 
C., Kézi jelzésadó által generált tűzjelzés esetén 
 

- haladéktalanul siessen a helyszínre. Készüljön fel a mentési és kiürítési feladatok 
ellátására, valamint telefonon tájékoztassa a portaszolgálatot arról, hogy a rendszer 
tüzet jelez, és megkezdte a tájékozódást. 

- menjen a rendszer által jelzett tűz helyére, és tájékozódjon a jelzés okáról. 
Amennyiben a helyszínen tűz vagy veszélyhelyzet van, illetőleg más oknál fogva a 
jelzés indokolt volt, haladéktalanul tájékoztassa a portaszolgálatott a fent megadott 
módon és szempontok szerint. Kezdje meg a tűz oltását, az épület kiürítését, az élet-, 
és vagyonmentést, valamint készüljön fel a tűzoltóság fogadására. Jegyezze fel, hogy 
ki adta a tűzjelzést (a későbbi tűzvizsgálati eljáráshoz). 
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- amennyiben a helyszínen tüzet nem talál, tájékozódjon annak irányába, hogy milyen 
körülmények között, miért, ki hozta működésbe a kézi jelzésadót. Tapasztalatait 
jegyezze fel, és tegyen jelentést a portaszolgálatnak.  

- a tűzjelző rendszer a kézi jelzésadó üveglapjának kicserélése nélkül alapállapotra nem 

áll vissza, folyamatos tűzjelzést ad. Kérje a tűzvédelmi felelős, a gondnok illetve a 
szervizcsoport értesítését, megérkezésükig a hangjelzést a rendszer kezelőpanelén 
némítsa el. 

 
10.2 Az objektumban tartózkodók riasztásának rendje 

 
A tűz által érintett területen és tűzszakaszon kívül tartózkodók részére, a tűzben nem 

érintettek részére a portaszolgálat adjon a történtekről tájékoztatást. A veszélybe nem került 
helyeken és tűzszakaszokban tűzriadót elrendelni nem kell. 

A mentésbe, a kárelhárításba a tűz által nem érintett területek, tűzszakaszok is szükség 
szerint bevonhatóak és bevonandóak. A portaszolgálat illetve munkaidőben az igazgató 
határozza meg a nem érintettek feladatait a tűzkár, veszélyhelyzet elhárítása érdekében. A 
feladatokra a rendelkezésre álló erőket, technikai eszközöket szükséges mértékben kell 
bevonni. Feladatként meghatározásra kerülhet: 

 
- részvétel a mentésben, az oltásban 
- részvétel az utómunkálatokban, az anyagmentésben, biztonságba helyezésben 
- részvétel a területzárásban, biztosításban 
- a tűzkár által érintett létesítmény lakóinak ideiglenes elhelyezése 
- a tűzkár által érintett anyagok ideiglenes elhelyezése 

 
 A kár, veszélyhelyzet által nem érintett területek és tűzszakaszok, valamint személyek 
részére a mozgás korlátozható, előlük az érintett kárhelyszín lezárható. 
 A tűzvizsgálat elvégzéséig a kárhelyszín nem módosítható, azt a tűzoltás, műszaki 
mentés, élet-, és vagyonmentés, a tűz terjedésének megakadályozása, további veszélyeztetés 
megakadályozása kivételével megváltoztatni tilos. A helyszínről lehetőség szerint fényképet, 
videofelvételt, helyszínrajzot kell készíteni. 
 
10.3 A különböző szolgálati személyek feladatai tűz esetén 

 
 Tűz, elemi csapás, katasztrófahelyzet esetén a megfelelő intézkedések megtétele 
munkaidőn kívül elsődlegesen, munkaidőben részben a portaszolgálat feladata.  
Szolgálatba lépés előtt személy tanulmányozza át jelen utasításban és a tűzriadó tervekben 
meghatározott tűzvédelmi feladatait. Szolgálata ellátása során az esetleges 
veszélyhelyzetekben ezek alapján meghatározottak szerint hajtsa végre feladatait. 
 Amennyiben teendője felől kétsége van, kérjen eligazítást a tűzvédelmi felelőstől. 
 
10.3.1 A portaszolgálat feladatai tűz esetén: 

 
 A portaszolgálat. a tudomására jutott  vagy személyesen tapasztalt tűzeset, 
katasztrófahelyzet, veszélyhelyzet esetén köteles minden hatáskörébe tartozó intézkedést 
megtenni a veszélyhelyzet elhárítása érdekében, mindaddig, amíg arra jogosult elöljáró e 
feladatok végrehajtását tőle át nem veszi. 
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 Tűz esetén hajtsa végre a tűzriadó tervekben meghatározott feladatokat és értesítse ki 
az igazgatót és a tűzvédelmi felelőst minden esetben. 
 
10.3.2 Munkahelyi vezetők feladatai tűz esetén 

 
- a felelőssége alá tartozó területen keletkezett tűz esetén a tűzriadó terv szerint 

(amennyiben van kiadva) riasszák a vezetése alá tartozó és a helyszínen tartózkodó egyéb 
állományt és kezdjék meg a kárelhárítást, a mentést 

- a tüzet okozó, azzal összefüggésben lévő vagy a tűz által veszélyeztetett vagy annak 
hatását súlyosbító technológiai folyamatot azonnal állíttassa le 

- tegyen jelentést az eseményekről a portaszolálatnak, majd az igazgatónak 
- a mentés és a kárelhárítás érdekében minden segítséget adjon meg a tűzoltóságnak, 

utasításaik szerint ténykedjen. 
 
10.3.3 Személyi állomány feladatai tűz esetén 

 
 Tűz észlelésekor mindenki köteles azt jelenteni közvetlen munkahelyi vezetőjének, 
illetve a portaszolgálatnak. 
 Jelenteni kell: mi ég, mekkora terjedelemben, emberélet van-e veszélyben, fennáll-e 
mérgezés, robbanás, sugárzás, omlás, stb. veszélye, körülbelül mikor és milyen módon 
keletkezhetett a tűz, továbbá a bejelentő neve, beosztása, elérhetősége 
 Mindenki köteles a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközét 
(mobiltelefonját) használni, rendelkezésre bocsátani. 
 A tűzoltásban, a műszaki mentésben a tőle elvárható módon mindenki köteles 
közreműködni. 
 
10.4 A veszélyelhárítás általános és eseti irányelvei, feladatai  

 
10.4.1 Kiürítés 

 
 A tűz és elemi csapás által veszélyeztetett területről a veszélyeztetett személyeket kell 
menekíteni. 
 Az önállóan menekülésre képes személyek önállóan hajtsák végre a veszélyeztetett 
terület elhagyását.  
 A sérült, mozgásukban korlátozott és eszméletlen személyek menekítését az oltás 
során meg kell szervezni. 
 A kollégiumban elhelyezett személyi állomány kiürítését a portaszolgálat és a 
kollégiumi nevelők szervezzék és hajtsák végre, az épületek kiürítési terve alapján. 
 A kiürítés végrehajtása mindenkire nézve kötelező. Tűzjelzés esetén az érintett 
területet a legrövidebb időn belül el kell hagyni. 
 Amennyiben a tűzjelzés technikai eszközön, riasztócsengővel, a tűzjelző rendszer 

üzembe helyezésével történik, a riasztást észlelő személyek személyesen) a lehető legrövidebb 
időn belül keressék meg portaszolgálatot, és kérjenek tájékoztatást. Valós tűz esetén 
késedelem nélkül hagyják el az épületet. Hamis riasztás esetén térjenek vissza a körletükbe, 
de legyenek készek arra, hogy szükség esetén a kiürítést végrehajtassák. 

Személyes tűzjelzés, illetve a portaszolgálat vagy elöljárójuktól kapott kiürítési parancs 
esetén, azonnal, késedelem, tájékozódás nélkül kezdjék meg az épület elhagyását. 
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Az épület elhagyása során személyes okmányaik, értéktárgyaik, illetve felszereléseik 
felvétele céljából tilos a veszélyeztetett területre belépni, visszamenni. 

Nem tömegtartózkodása szolgáló, kiürítési tervvel nem rendelkező épületek kiürítését 
a legcélszerűbb módon, a helyszín ismeretében kell végrehajtani. A feladat végrehajtása 
kövesse az épület tervezésekor megállapított kiürítési számvetést. 

A kiürítésre lehetőleg a meghatározott útvonalakat kell igénybe venni. A kiürítés 
során, végszükség esetén az ajtókat bontással is meg lehet nyitni. 

A sérült, mozgásukban korlátozott személyek mentésére a portaszolgálat majd a 
tűzoltóság beérkezése után a tűzoltásvezető intézkedjen. A mentésre a helyszínen található 
személyeket, illetve a tűzoltóság állományát kell igénybe venni. A sérültek, segítségre 
szorulók helyét és számát a portaszolgálat, illetve a munkahelyi vezető méresse fel.  

A kiürítésnek a biztonságos legközelebbi tűzszakaszba, füstmentes lépcsőházba, 
illetve a szabadba kell irányulnia. Tetőtérre történő kiürítésre csak a tűzoltásvezető (a 
tűzoltóság tagja) intézkedhet, abban az esetben, ha a tűz olyan mértékben kiterjedt, hogy az 
épület rendszeres irányba történő kiürítése már nem lehetséges, de a tetőre való kiürítés még 
időleges biztonságot ad. A vészhágcsóval ellátott épületek esetén a tetőről az érintett 
személyek a vészhágcsón át távozzanak. Ilyennel nem rendelkező épületek esetén a mentést 
csak az oltás végrehajtása után vagy légi úton lehet megoldani. Padlástérbe vagy magasabban 
fekvő egyéb zárt, nem füstmentes helyiségbe, pinceszintbe a kiürítést végrehajtani nem lehet! 

A kiürítésre került személyek a kiürítési helyszínen maradjanak együtt, hogy a 
portaszolgálat intézkedhessen a létszám megállapítására és a kiürítés eredményének 
felmérésére. A helyszínről történő önkényes távozás létszámhiányt eredményez, ami 
értelmetlen és veszélyes mentési intézkedésekhez vezet, ezért szigorúan tilos a helyszínt 
önkényesen elhagyni!  
 Az épületekben keletkezett tűz esetén, annak kiterjedésére való tekintet nélkül, a teljes 
épületet ki kell üríteni, és visszatérni csak az után lehet, hogy annak veszélytelenségét az 
illetékes tűzoltásvezető megállapította. Az épület statikai károsodása esetén azt le kell zárni, 
oda visszatérni nem lehet. 
 
10.4.2 Anyagok mentése 

 
 A veszélyeztetett területről a személyek mentését követően kerül sor a tűz által 
veszélyeztetett tárgyak, anyagok kimentésére, eltávolítására. Irányadó mentési sorrend: 
 

- csapatzászló 
- minősített iratok 
- fegyverzeti anyagok 
- egyéb anyagok 

 
Robbanásveszélyes helyen (lőszerek, robbanóanyagok, üzemanyagok, cseppfolyósított 

és sűrített gázok) emberéletet kockáztatni anyagok mentése érdekében tilos. Ilyen területen 
keletkezett tűz esetén az érintett anyagokat csak olyan helyről és módon lehet menteni, hogy 
sérülés veszélye ne álljon fenn. 
 A tűz eloltása után, illetve a veszélyhelyzet megszüntetését követően a lezárt sérült 
területről azokat az anyagokat, amelyeket a helyszínen biztonsággal tárolni nem lehet, mert a 
vagyonvédelem nem biztosítható, vagy a károsodott helyszínen azok sérülésével, 
károsodásával, újragyulladásával, rongálódásával lehet számolni, el kell távolítani.  

A szabadban tárolható anyagokat a legközelebbi biztonságos helyen, illetve a 
forgalmat és a mentést nem akadályozó helyen, pl. a sportpályákon kell csoportosítani. A 
fedett tárolást igénylő anyagok elhelyezésére az igazgató a gondnok útján intézkedik. 
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10.4.3 Kiürített személyek elhelyezése 

 
 A veszélyhelyzet által érintett területről kitelepített (kiürített) személyi állományt 
ideiglenesen arra alkalmas helyiségekben, az elhelyezési irányelveknek megfelelő módon kell 
elhelyezni. A kitelepítés időtartama addig tart, amíg a kárhelyszínként érintett elhelyezési 
létesítménybe való visszatérésre az illetékes hatóság – felújítást, mentést, takarítást, stb. 
követően – engedélyt nem ad. 
 Ki kell üríteni a tűz, káresemény által érintett tűzszakaszt teljes mértékben, a 
veszélyeztetett, érintett létesítményeket a veszélyeztetettségnek megfelelő módon és 
mértékben.  

Az esetleges objektumon kívüli kiürítésről és lezárásról (közutak, lakóövezetek, stb.) a 
veszélyhelyzet függvényében a katasztrófavédelem dönt! 
 A lezárás alá eső területről minden személyt ki kell vonni. A kitelepítettek ideiglenes 
elhelyezéséről és az objektumon belüli átcsoportosítás végrehajtásáról a parancsnok dönt.  
 
10.5 Együttműködés a tűzoltósággal 

 
 A tűzoltóság tűzoltás vezetője a jelenlévő és a mentésbe bevont személyeket 
állománykategóriájuktól és beosztásuktól függetlenül, az igazgató, igazgatóhelyettes, 
kollégium vezető útján utasíthatja, illetve amennyiben tevékenységükre nem tart igényt, a 
kárhelyszínről eltávolíthatja. 
 
10.6 A tűzesetek jelentése  

 
 A tüzesetekről a tűzvédelmi felelős jelent az elöljáró szolgálatnak. 
 
Minden tűzeset jelentésköteles! A tűzvédelmi felelőst a már eloltott, kis terjedelmű, stb. 
tűzről is értesíteni kell, adott esetben utólag is! 
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Jelentés tűzesetről 
 

 1.  A kárt szenvedett honvédelmi szervezet megnevezése: 
..................................................................................................................................................... 

  ..................................................................................................................................................... 
   Állomáshelye: 

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

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

 2.  A tűz keletkezésének helye: épületben; raktárban; műhelyben; telephelyen; lő- és 
gyakorlótéren; harc- és gépjárműben; repülőeszközben; erdőben; szabadtéren.  
(A kívánt rész aláhúzandó.) 

   Egyéb helyen: 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

   Épület, helyiség, szabadtér megnevezése, funkciója: 
..................................................................................................................................................... 

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

 3.  Tűzeset észlelésének (jelzésének) 
ideje:  

 20.... év .... hó ..... nap .... óra .... perc 

      
 4.  A tűzriadó elrendelésének ideje:   20.... év .... hó ..... nap .... óra .... perc 

     
 5.  Az önkormányzati tűzoltóság 

értesítésének ideje:  
 20.... év .... hó ..... nap .... óra .... perc 

     
 6.  A tűz eloltásának ideje:   20.... év .... hó ..... nap .... óra .... perc 

   
 7.  A beavatkozó tűzoltóság (tűzoltásvezető neve, rendfokozata) elérhetősége: 

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

 8.  A tűzoltóság riasztási fokozata: 
.................................................................................................................... 

    
 9.  A tűzeset rövid leírása: (Vélelmezhető keletkezési ok, mi égett, mekkora területen, hogyan 

oltották el): 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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 10.  A tűzeset következtében: 
   Személyi sérülés: 

..................................................................................................................................................... 
   Haláleset: 

..................................................................................................................................................... 
    
 11.  Bűncselekményre utaló jel (a rendőrség, katonai ügyész értesítésének időpontja): 

    
 12.  Kárérték: ........................................................... Ft 
 13.  A tűzeset során tett egyéb intézkedések: 

.................................................................................................................................. 
   Jelentést 

adta:  
 Név: .................................... rf.: ..... beo.: .......................... 

     Elérhetőség: .............................. 
      
   Jelentést 

vette:  
 Név: .................................... rf.: ..... beo.: ......................... 

     Elérhetőség: .............................. 
    
 Ideje: ............ év ..... hó ..... nap ..... óra ..... perc 
    
 Kelt .................. 
  
 

  

   ................................................................... 
   a jelentést teljesítő aláírása 
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Feltételek meghatározása alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység 
végzéséhez 

 
A 20….. év ……………… hó …………. napján megtartott helyszíni szemle és az 54/2014. (XII. 5.) BM 
rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 184. paragrafusa alapján az alább elrendelt alkalomszerű 
tűzveszélyes tevékenység végzéséhez a következő feltételeket határozom meg: 
 
1. A tevékenység időpontja: 
20……. év ………………………….. hó ……… napján …………. órától 
20……. év ………………………….. hó ……… napján …………. óráig 
 
2. A tevékenység helyszínének pontos meghatározása: 
………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
3. Az végrehajtandó tevékenység/munka leírása: 
………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
A tevékenységért felelős/a munkavégző(k) neve:  tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvány száma: 
………………………………………………  …………………………………………….. 
………………………………………………  …………………………………………….. 
………………………………………………  …………………………………………….. 
 
5. A tevékenység/munka közben megtartandó tűzvédelmi előírások: 
………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
…………………………..,   20…… év ………………. hó ….. nap 
        ……………………………….. 
           a munkát elrendelő (feltételeket meghatározó)  aláírása 

 
6. A külső munkavégző által elrendelt alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység esetére a munkát megrendelő 
gazdálkodó szervezet vezetőjének vagy megbízottjának kiegészítő rendelkezései: 
………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
…………………………..,   20…… év ………………. hó ….. nap 
        ……………………………….. 
                  a munkát elrendelő aláírása 

 
7. A munkavégzésre/tevékenységhez meghatározott feltételekkel és a kiegészítésben (6. pont) felsorolt megelőző 
tűzvédelmi előírásokat tudomásul vettem, azok megtartásáért büntetőjogi felelősséget vállalok. A tűzveszélyes 
tevékenység befejezése után a helyszínt átvizsgálom, az esetleges tűzveszélyt megszüntetem és a tevékenység 
befejezését a feltételek meghatározójának jelentem. 
 
…………………………..,   20…… év ………………. hó ….. nap 
        ……………………………….. 
       a tevékenységért felelős/a munkát végző aláírása 

8. A munka befejezését tudomásul vettem: 
      ……………………….……………………………….. 
      a munkát elrendelő (feltételeket meghatározó) aláírása 

KRATOCHVIL KÁROLY 
HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 
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                 KRATOCHVIL KÁROLY                                                             sz. példány 
HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 
Nyt. szám: 
 

Tűzoltó készülék ellenőrzési napló 
A katonai szervezet neve 
A katonai szervezet címe 
 

Év 
2020 

Az ellenőrzések időpontjai Karbantartást végző 
I. 

negyedév 
II. 

negyedév 
III. 

negyedév 
IV. 

negyedév 
Név/cég

név: 
HM ArmCom Zrt. 

2020.03.

12. 
   Címe Budapest, …. 

Ellenőrzést 
végző neve 

Minta 

József 

ftörm. 

   
Tel/E-
mail 

 

Ellenőrzést 
végző aláírása 

    Karbantartások 

Ssz. Készenléti hely  Típus Megjegyzés Alap Közép Teljes 

1. 
Iskola épület II. 

emelet 
Patrik P-6  

2020.02.

12. 
  

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

 
Olvasható 

név 

Felülvizs

gáló 

Béla 

  

Aláírás    
 

 

 

Rövidítések: 
- Nyomáspróba (Nyp), – selejt (S), – részleges javítás (R),- garanciális javítás (G),- megfelelt (M),- hiányzó 

készülék (H),- pótolni (P) 
- Az ellenőrző személy dátummal, ill. aláírásával igazolja az ellenőrzés hitelességét.  
- Az üzembentartó (készenlétben tartó) köteles a negyedéves ellenőrzést elvégezni, ill. dokumentálni. 
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           KRATOCHVIL KÁROLY 
HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Nyt. szám: 
 

 

 

 

 

Biztonságtechnikai oktatási napló 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

A naplót ellenőrizte 
 

Név, rendfokozat beosztás aláírás Dátum 
 
………………………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az oktatás időpontja: 20    . év                . hónap          . nap 
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Az oktatás helyszíne: 
………………………………………………………………………… 

Oktatás jellege: (A megfelelőeket kérem jelölje x-el.) 

Munkavédelem Tűzvédelem Környezetvédelem 

Előzetes (pl.: új 
munkába lépő, új 
beosztásba lépő, 
missziós szolgálat után 
visszaérkező) 

 Előzetes (pl.: új 
munkába lépő, új 
beosztásba lépő, 
missziós szolgálat 
után visszaérkező) 

 Előzetes (pl.: új 
munkába lépő, új 
beosztásba lépő, 
missziós szolgálat 
után visszaérkező) 

 

Ismétlő (éves kötelező 
oktatás) 

 Ismétlő (éves 
kötelező oktatás) 

 Ismétlő (éves 
kötelező oktatás) 

 

Eseti (pl.: 
gyakorlatokat 
megelőző, lövészetet 
megelőző, a 
mindennapi 
munkavégzéstől eltérő 
tevékenység esetén) 

 Eseti (pl.: 
gyakorlatokat 
megelőző, lövészetet 
megelőzően, a 
mindennapi 
munkavégzéstől 
eltérő tevékenység 
esetén) 

 Eseti 
(pl.:gyakorlatokat 
megelőző, lövészetet 
megelőzően, a 
mindennapi 
tevékenységtől 
eltérő tevékenység 
esetén) 

 

Rendkívüli (pl.: 
súlyos 
munkabaleseteket 
követően) 

 Rendkívüli (pl.: 
tűzeseteket követően) 

 Rendkívüli (pl.: 
HAVARIA 
eseményt követően) 

 

Elméleti   Elméleti   Elméleti   

Gyakorlati  Gyakorlati  Gyakorlati  

 

Az oktatás tárgya: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Foglalkozási jegyet összeállított (név, rf.): 
………………………………………………… 

Foglalkozási jegy száma:................................................................. 

 

Az oktató neve, rendfokozata: …………………. ………………………………………….. 
  aláírása:……………………………………………………………… 

Oktatásra kötelezettek: 
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Fsz. Név Rendfokozat Beosztás 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   KRATOCHVIL KÁROLY      sz. példány 
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HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 
Nyt. szám.: 

 
 

Jegyzőkönyv 
Tűzvédelmi kiürítési gyakorlat végrehajtásáról 

 
 

Készült: ……………. év …………….. hó ……………… nap 
Helyszín: ……………………………………………………………. 
 

Jelen vannak:  
Bizottság elnöke: …………………… (név) ……. (rendf.) …………………… (beosztás) 
Bizottsági tagok: …………………… (név) ……. (rendf.) …………………… (beosztás) 
   …………………… (név) ……. (rendf.) …………………… (beosztás) 
   …………………… (név) ……. (rendf.) …………………… (beosztás) 
 

Tárgy: a ……………………………….(létesítmény, épület) tűzriadó tervének 
............................................-án megtartott éves gyakoroltatása a 30/1996. (XII. 6.) BM 
rendelet 4.§-a alapján. 
 
 

Előzmények: 
 

A bizottság meggyőződött a tűzriadó terv állandó hozzáférhetőségéről, ezt követően a 
tűzriadó tervben foglaltakat pontosították, amely során vizsgálták: 

– a tűzjelzési feltételeket, 
– a létesítményben, épületben tartózkodók riasztását: 
– a létesítmény, épület elhagyásának feltételeit, a kiürítési útvonalak (folyosók, 

lépcsőházak) megfelelőségét, akadálymentességét, 
– a menekülési útvonalakon (folyosón, lépcsőházban) a füst elvezetésére kialakított 

szerkezetek működőképességét, a kezelőszerkezet jelölésének meglétét, illetőleg a 
lehetséges nyílászárók (ablakok, ajtók) megközelíthetőségét, nyithatóságát. 

– a helyszínrajzon feltüntetett közművek helyes jelölését, 
– a veszélyforrásokat, 
– az állomány feladatait, 
– a kijelölt gyülekező hely megfelelőségét, 
– a tűzoltó készülékek meglétét, műszaki állapotát. 

 

 
Feladat meghatározása: 
Pl.: Az épületben található raktárhelyiségből erős füst áramlik ki. 1. Tűzjelzés és riasztás 
végrehajtása. 2. A tűzoltás megkezdése, illetve az oltásba be nem vont állománynak az épület 
elhagyása 
1.  ...............................................................................................................................................  
  ...............................................................................................................................................  
  ...............................................................................................................................................  
2.  ...............................................................................................................................................  
  ...............................................................................................................................................  
  ...............................................................................................................................................  
3. ...............................................................................................................................................  
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  ...............................................................................................................................................  
  ...............................................................................................................................................  
Értékelés: 
 

A feladatok végrehajtásának tapasztalatai, Pl.: az irányítók tevékenysége, az előírt kiürítési 
ideje, a kijelölt és a kényszerútvonalak használata, a füstelvezetés (folyosói ablakok), 
gyülekezőhely. 
 
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 
 
Javaslatok: 
 

Pl.: a tűzriadó tervben a kijelölt menekülési útvonalak módosítására, az irányító személyek 
feladatainak pontosítására. 
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  

k. m. f. 
 
 
 

……………………………………………. 
bizottság elnöke 

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

bizottsági tag bizottsági tag 
 
 

……………………………………………. 
bizottsági tag 

 
 
Készült: 58 példányban 
Egy példány: 12 lap 
Ügyintéző (tel.): Debreceni Renáta tanácsos (02-43-6966) 
Kapják:   1. sz. pld.: Szabályzatok Gyűjteménye 

  2. sz. pld.: Kovács István alez. (elektronikusan) 
     3. sz. pld.: Bacskai István fhdgy. (elektronikusan) 

  4. sz. pld.: Baloghné Tóth Tünde Anna (elektronikusan) 
    5. sz. pld.: Baloghné Máté Ildikó (elektronikusan) 

  6. sz. pld.: Basa Tamás (elektronikusan) 
  7. sz. pld.: Bán Attila zls. (elektronikusan) 
  8. sz. pld.: Bánné Földváry Réka (elektronikusan) 
  9. sz. pld.: Bársony Attila István (elektronikusan) 
10. sz. pld.: Bódi Tibor ftőrm. (elektronikusan) 
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11. sz. pld.: Böjthéné Urbin Eleonóra (elektronikusan) 
12. sz. pld.: Böszörményi József (elektronikusan) 
13. sz. pld.: Csatári László Sándor (elektronikusan) 
14. sz. pld.: Debreceni Renáta (elektronikusan 
15. sz. pld.: Dr. Diószegi Zsanett (elektronikusan) 
16. sz. pld.: Dr. Erdős Judit (elektronikusan) 
17. sz. pld.: Dr. Pető Zsolt Csaba (elektronikusan) 
18. sz. pld.: Fekete András szds. (elektronikusan) 
19. sz. pld.: Fórián Imre (elektronikusan) 
20. sz. pld.: Gali Beáta (elektronikusan) 
21. sz. pld.: Gáspár Enikő Andrea (elektronikusan) 
22. sz. pld.: Géczi Marianna (elektronikusan) 
23. sz. pld.: Göblyös Attiláné (elektronikusan) 
24. sz. pld.: Hajnal Ferenc ftőrm. (elektronikusan) 
25. sz. pld.: Jakkel Krisztián Róbert (elektronikusan) 
26. sz. pld.: Kalmár Imre szds. (elektronikusan) 
27. sz. pld.: Kállainé Varga Mária (elektronikusan) 
28. sz. pld.: Kaló Péter (elektronikusan) 
29. sz. pld.: Kerékgyártó Zsolt tőrm. (elektronikusan) 
30. sz. pld.: Kocsis Emese (elektronikusan) 
31. sz. pld.: Kocsis Gáborné (elektronikusan) 
32. sz. pld.: Kopócs János (elektronikusan) 
33. sz. pld.: Leel-Őssy István fhdgy. (elektronikusan) 
34. sz. pld.: Mándoki Attila (elektronikusan) 
35. sz. pld.: Máthé Brigitta (elektronikusan) 
36. sz. pld.: Mikita Éva Zsuzsanna (elektronikusan) 
37. sz. pld.: Móré Attila (elektronikusan) 
38. sz. pld.: Nagy Klaudia (elektronikusan) 
39. sz. pld.: Nagy Lívia (elektronikusan) 
40. sz. pld.: Némethy Ernő (elektronikusan) 
41. sz. pld.: Petrovics János (elektronikusan) 
42. sz. pld.: Raus Tamás (elektronikusan) 
43. sz. pld.: Rózsáné Nagy Mónika (elektronikusan) 
44. sz. pld.: Sári Zsuzsanna (elektronikusan) 
45. sz. pld.: Simicsák Istvánné (elektronikusan) 
46. sz. pld.: Szarka Levente Zoltán (elektronikusan) 
47. sz. pld.: Szikszai Adrienn Tünde (elektronikusan) 
48. sz. pld.: Szilágyiné Széles Ildikó (elektronikusan) 
49. sz. pld.: Szűcs Zsoltné (elektronikusan) 
50. sz. pld.: Tallárom Gyula zls. (elektronikusan) 
51. sz. pld.: Tamás Lászlóné (elektronikusan) 
52. sz. pld.: Toka Zsolt fhdgy. (elektronikusan) 
53. sz. pld.: Tóth Adrienn (elektronikusan) 
54. sz. pld.: Tóth Tibor (elektronikusan) 
55. sz. pld.: Varga János (elektronikusan) 
56. sz. pld.: Varró Tibor (elektronikusan) 
57. sz. pld.: Vastag György (elektronikusan) 

              58. sz. pld.: Vastag János (elektronikusan) 
 



 
 2. sz. melléklet a 7/83. HKK számhoz 

      KRATOCHVIL KÁROLY  
HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÉGHETŐ FOLYADÉK MEGENGEDETT TÁROLÁSI 
MENNYISÉGEI 
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A megengedett tárolható legnagyobb éghető folyadék mennyiségek helyiségekre 

lebontva 
 
Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó aeroszol és folyadék pinceszinten, 
padlástérben, menekülési útvonalon nem tárolható. 
 
1. Műszaki és gépjármű technikai raktárak: 
 

I-II. tűzveszélyességi fokozatú tűzveszélyes folyadékokból  maximum 60 liter, egyenként 
maximum 20 literes tárolási egységekben. 
III-IV. tűzveszélyességi fokozatú tűzveszélyes folyadékokból maximum 300 liter 
tárolható, legfeljebb 60 literes tárolási egységben. 
 
Együttes tárolásesetén (I-II és III-IV együtt) 
a) 50 m3 helyiségtérfogatig legfeljebb 60 liter, 
b) 100 m3 helyiségtérfogatig legfeljebb 150 liter, 
c) 100 m3 helyiségtérfogat felett legfeljebb 300 liter tárolható a helyiségben. 
 

2. Telephelyen fém alegységraktárak vagy konténerek 
 

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes (I-II. tűzveszélyességi fokozatú) tűzveszélyes 
folyadékokból maximum 100 liter, legfeljebb 20 literes tárolási egységben,  
Mérsékelten tűzveszélyes (III-IV. tűzveszélyességi fokozatú) tűzveszélyes folyadékokból 
maximum 300 liter tárolható, legfeljebb 60 literes tárolási egységben. 

 
3. Gépjárműjavító műhely 
 
- Napi használatra: 

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályú (I-II. tűzveszélyességi fokozatú) 
tűzveszélyes folyadékokból maximum 5 liter,  
Mérsékelten tűzveszélyes (III-IV. tűzveszélyességi fokozatú) tűzveszélyes folyadékokból 
legfeljebb 20 liter űrtartalmú szabványos kiszerelésben maximum 40 liter tárolható. 
 

- Kenőanyag tároló helyiség: 
Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályú (I-II. tűzveszélyességi fokozatú) 
tűzveszélyes folyadékokból legfeljebb 20 liter űrtartalmú szabványos kiszerelésben 
maximum 60 liter, 
Mérsékelten tűzveszélyes (III-IV. tűzveszélyességi fokozatú) tűzveszélyes folyadékokból 
legfeljebb 200 liter űrtartalmú szabványos kiszerelésben maximum 1000 liter tárolható. 
 

4. Üzemanyagkút, kezelő épület 
 
- Palack, flakon (max 5 l űrtartalom): 

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályú (I-II. tűzveszélyességi fokozatú) 
tűzveszélyes folyadékból maximum 500 liter, 
Mérsékelten tűzveszélyes osztályú (III-IV. tűzveszélyességi fokozatú) tűzveszélyes 
folyadékból maximum 500 liter tárolható. 

- Kanna (max 20 l űrtartalom): 
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Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályú (I-II. tűzveszélyességi fokozatú) 
tűzveszélyes folyadékból maximum 100 liter, 
III. tűzveszélyességi fokozatú tűzveszélyes folyadékból maximum 3000 liter tárolható. 

- Épületben összesen: 
Maximum 3000 liter éghető folyadék. 
 

5. Egészségügyi raktár (gyógyszer raktár) 
 
Kizárólag csak fémszekrényben lehet az egészségügyi tevékenységhez használt éghető 
folyadékokat tárolni. 
 
- Szekrényben éghető folyadékok – a folyadékok tűzveszélyességi fokozatától függetlenül 

– együttesen is tárolhatóak úgy, hogy: 
a) fémlemez vagy üvegezett szekrény esetében a folyadékok mennyisége legfeljebb 20 

liter, 
b) robbanásgátló szekrény esetében a folyadékok mennyisége legfeljebb 50 liter lehet, 
 
Egy helyiségben az egészségügyi tevékenységhez szükséges fokozottan tűz- vagy 
robbanásveszélyes (I-II. tűzveszélyességi fokozatú) éghető folyadékból összesen legfeljebb 
60 liter, mérsékelten tűzveszélyes (III-IV. tűzveszélyességi fokozatú) éghető folyadékból 
összesen legfeljebb 120 liter tárolható. 
 

- Együttes tárolás esetén: 
a) 50 m3 helyiségtérfogatig legfeljebb 60 liter, 
b) 50 m3 helyiségtérfogat felett legfeljebb 120 liter tárolható a helyiségben. 

 
- Propán-bután hajtógázzal töltött palackok (spray) egy helyiségben maximálisan tárolható 

mennyisége 20 liternek megfelelő töltettérfogat. 
 

Debrecen, 2020. július 3. 
 
 
 Debreceni Renáta tanácsos 
  főelőadó 

 
 
 
Készült: 58 példányban 
Egy példány: 4 lap 
Ügyintéző (tel.): Debreceni Renáta tanácsos (02-43-6966) 
Kapják:   1. sz. pld.: Szabályzatok Gyűjteménye 

  2. sz. pld.: Kovács István alez. (elektronikusan) 
     3. sz. pld.: Bacskai István fhdgy. (elektronikusan) 

  4. sz. pld.: Baloghné Tóth Tünde Anna (elektronikusan) 
    5. sz. pld.: Baloghné Máté Ildikó (elektronikusan) 

  6. sz. pld.: Basa Tamás (elektronikusan) 
  7. sz. pld.: Bán Attila zls. (elektronikusan) 
  8. sz. pld.: Bánné Földváry Réka (elektronikusan) 
  9. sz. pld.: Bársony Attila István (elektronikusan) 
10. sz. pld.: Bódi Tibor ftőrm. (elektronikusan) 
11. sz. pld.: Böjthéné Urbin Eleonóra (elektronikusan) 
12. sz. pld.: Böszörményi József (elektronikusan) 
13. sz. pld.: Csatári László Sándor (elektronikusan) 
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14. sz. pld.: Debreceni Renáta (elektronikusan 
15. sz. pld.: Dr. Diószegi Zsanett (elektronikusan) 
16. sz. pld.: Dr. Erdős Judit (elektronikusan) 
17. sz. pld.: Dr. Pető Zsolt Csaba (elektronikusan) 
18. sz. pld.: Fekete András szds. (elektronikusan) 
19. sz. pld.: Fórián Imre (elektronikusan) 
20. sz. pld.: Gali Beáta (elektronikusan) 
21. sz. pld.: Gáspár Enikő Andrea (elektronikusan) 
22. sz. pld.: Géczi Marianna (elektronikusan) 
23. sz. pld.: Göblyös Attiláné (elektronikusan) 
24. sz. pld.: Hajnal Ferenc ftőrm. (elektronikusan) 
25. sz. pld.: Jakkel Krisztián Róbert (elektronikusan) 
26. sz. pld.: Kalmár Imre szds. (elektronikusan) 
27. sz. pld.: Kállainé Varga Mária (elektronikusan) 
28. sz. pld.: Kaló Péter (elektronikusan) 
29. sz. pld.: Kerékgyártó Zsolt tőrm. (elektronikusan) 
30. sz. pld.: Kocsis Emese (elektronikusan) 
31. sz. pld.: Kocsis Gáborné (elektronikusan) 
32. sz. pld.: Kopócs János (elektronikusan) 
33. sz. pld.: Leel-Őssy István fhdgy. (elektronikusan) 
34. sz. pld.: Mándoki Attila (elektronikusan) 
35. sz. pld.: Máthé Brigitta (elektronikusan) 
36. sz. pld.: Mikita Éva Zsuzsanna (elektronikusan) 
37. sz. pld.: Móré Attila (elektronikusan) 
38. sz. pld.: Nagy Klaudia (elektronikusan) 
39. sz. pld.: Nagy Lívia (elektronikusan) 
40. sz. pld.: Némethy Ernő (elektronikusan) 
41. sz. pld.: Petrovics János (elektronikusan) 
42. sz. pld.: Raus Tamás (elektronikusan) 
43. sz. pld.: Rózsáné Nagy Mónika (elektronikusan) 
44. sz. pld.: Sári Zsuzsanna (elektronikusan) 
45. sz. pld.: Simicsák Istvánné (elektronikusan) 
46. sz. pld.: Szarka Levente Zoltán (elektronikusan) 
47. sz. pld.: Szikszai Adrienn Tünde (elektronikusan) 
48. sz. pld.: Szilágyiné Széles Ildikó (elektronikusan) 
49. sz. pld.: Szűcs Zsoltné (elektronikusan) 
50. sz. pld.: Tallárom Gyula zls. (elektronikusan) 
51. sz. pld.: Tamás Lászlóné (elektronikusan) 
52. sz. pld.: Toka Zsolt fhdgy. (elektronikusan) 
53. sz. pld.: Tóth Adrienn (elektronikusan) 
54. sz. pld.: Tóth Tibor (elektronikusan) 
55. sz. pld.: Varga János (elektronikusan) 
56. sz. pld.: Varró Tibor (elektronikusan) 
57. sz. pld.: Vastag György (elektronikusan) 

              58. sz. pld.: Vastag János (elektronikusan) 
 



3.sz. melléklet a  7/83. HKK számhoz

HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

KRATOCHVIL KÁROLY

50 FŐ FELETTI BEFOGADÓKÉPESSÉGŰ HELYISÉGEK 

MAXIMÁLIS BEFOGADÓKÉPESSÉGÉNEK IGAZOLÁSA 



Bruttó alapterület: T  = 112,8 m²

Tűzveszélyességi osztály: "D"

Tűzállósági fokozat: "III."

HO NVÉD KÖ ZÉPISKO LA ÉS KO LLÉGIUM
KRATO CHVIL KÁRO LY

Alapadatok:

 Kiürítés és maximális befogadóképesség számítás:

Díszterem

   A díszterem egyszintes 100 fő elvárt befogadóképességű helyiség. A helyiség egy 

tűzszakaszból áll, a kiürítés egy irányba történik. Az épület régebbi építésű, így kiürítés 

számítását a 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet alapján végezem el.



Kiürítés I. szakaszának számítása:

A kiürítés időtartama az ajtók átbocsátóképessége alapján (t 1b):

Megengedett időtartam (22. melléklet, 1. táblázatból):
t1meg = 1,50 perc

A kijáraton eltávolítandó személyek száma: kijáratok átbocsátó képessége (28/2011 BM r.):
N1 = 100 fő k = 41,7

x1 = 1,65 m

t1b  = 1,45 perc < t1meg Megfelel !

Nmax = 103 fő > N1 OK !

Kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján (t 1a):

Megengedett időtartam (22. melléklet, 1. táblázatból):
t1meg = 1,50 perc

Egyes útszakaszok hossza: Haladási sebességek: (22. melléklet, 2. táblázatból)
s1l = 9,28 m v1 = 30 m/perc

s2l = 5,18 m v2 = 30 m/perc

s3l = 0,00 m v3 = 30 m/perc

s4l = 0,00 m v4 = 30 m/perc

sössz  = 14,45 m

t1a = 0,48 perc < t1meg Megfelel !

A kiürítés 1 kijáraton keresztül biztosított.

Az elvárt létszám kiürítése az ajtók átbocsátóképessége alapján nem biztosítható!

A maximális befogadóképességet 103 főben kell korlátozni!

Maximális befogadóképesség az ajtók átbocsátóképessége alapján:

Azaz, az ajtók átbocsátóképessége alapján számolt maximális befogadóképesség az 

útvonalhosszak alapján is igazolt. 

Kijáratok szélessége (1 db 1,65 m szélességű kétszárnyú ajtó):
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Kiürítés II. szakaszának számítása (kiürítés a szabadba):

A kiürítés időtartama a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége alapján (t 2c):

Megengedett időtartam (22. melléklet, 1. táblázatból):
t2meg  = 6,00 perc

103 fő

A kiürítési idő normatívái figyelembe vételével elvégzett kiürítés számítás szerint, a vizsgált 

helyiség maximális befogadó képességes:

Díszterem:

A második szakasz számítást nem hajtom végre, mivel a kiürítés 6 perc alatt  a rendelkezésre 

álló ajtószéllesség és a rövid útszakasz miatt mindenképp biztosott.
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Bruttó alapterület: T = 242,65 m² Nettó alapterület: T = 206,2 m²

Tűzveszélyességi osztály: "D"

Tűzállósági fokozat: "III."

Alapadatok:

 Kiürítés és maximális befogadóképesség számítás:

Étkezde

     Az étkezde egyszintes 200 fő elvárt befogadóképességű épület (bent lévő ülőhelyek száma 

166). A helyiség egy tűzszakaszból áll, a kiürítés két irányba történik. Az egyik egy előtéren 

keresztül a szabadba, a másik az MH 5. BILDD legénységi étkezdéjén keresztül a Kossuth 

Laktanya területére lehetséges. Az épület régebbi építésű, így kiürítés számítását a 28/2011 

(IX. 6.) BM rendelet alapján végzem el.

HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
KRATOCHVIL KÁROLY



Kiürítés I. szakaszának számítása:

A kiürítés időtartama az ajtók átbocsátóképessége alapján (t 1b):

Megengedett időtartam (22. melléklet, 1. táblázatból):
t1meg = 1,50 perc

A kijáraton eltávolítandó személyek száma: kijáratok átbocsátó képessége (28/2011 BM r.):
N1 = 200 fő k = 41,7

x1 = 2,80 m

t1b  = 1,71 perc > t1meg Nem felel meg !

Nmax = 175 fő < N1 Nem OK !

Kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján (t 1a):

Megengedett időtartam (22. melléklet, 1. táblázatból):
t1meg = 1,50 perc

Egyes útszakaszok hossza: Haladási sebességek: (22. melléklet, 2. táblázatból)
s1l = 13,50 m v1 = 30 m/perc

s2l = 6,90 m v2 = 30 m/perc

s3l = 0,00 m v3 = 30 m/perc

s4l = 0,00 m v4 = 30 m/perc

sössz  = 20,40 m

t1a = 0,68 perc < t1meg Megfelel !

Maximális befogadóképesség az ajtók átbocsátóképessége alapján:

azaz, az ajtók átbocsátóképessége alapján számolt maximális befogadóképesség az 

útvonalhosszak alapján is igazolt. 

Kijáratok szélessége (1 db 1,35m és 1 db 1,45m szélességű kétszárnyú ajtó):

A kiürítés 2 kijáraton keresztül biztosított, egyik a szabadba, másik a legénységi étkezdén 

keresztül biztosítja a kiürítést.

Az elvárt létszám kiürítése az ajtók átbocsátóképessége alapján nem biztosítható!

A maximális befogadóképességet 175 főben kell korlátozni!
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Kiürítés II. szakaszának számítása (kiürítés a szabadba):

A kiürítés időtartama a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége alapján (t 2c):

Megengedett időtartam (22. melléklet, 1. táblázatból):
t2meg  = 6,00 perc

A szabadba vezető ajtó és a hozzá legközelebb eső helyiség ajtajának távolsága:

s = 2,45 m v = 30 m/perc

ty2 = 0,08 perc

A helyiségből az adott kijáraton eltávolítandó személyek száma: 

Maximum 175 fő, ebből százalékos arányban 48,22%!
N3 = 85 fő

A szabadba nyíló ajtók szabad szélessége (1 db 1,60m széles kétszárnyú ajtó):
x3 = 1,60 m

Kijáratok átbocsátó képessége (28/2011 BM r.):

k = 41,7

t2c = 1,36 min. < t2meg Megfelel !

A szabadba vezető ajtó és a hozzá legközelebb eső helyiség ajtajának távolsága:

s = 37,83 m v = 30 m/perc

ty2 = 1,26 perc

A helyiségből az adott kijáraton eltávolítandó személyek száma: 

Maximum 175 fő, ebből százalékos arányban 51,78%!

N3 = 90 fő

A szabadba nyíló ajtók szabad szélessége (1 db 1,65m széles kétszárnyú ajtó):
x3 = 1,65 m

Kijáratok átbocsátó képessége (28/2011 BM r.):

k = 41,7

t2c = 2,57 min. < t2meg Megfelel !

Menekülés a legénységi étkezdén keresztül:

A szabadba vezető ajtó eléréséhez szükséges idő:

A szabadba vezető ajtó eléréséhez szükséges idő:

Menekülés a szabadba:
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A kiürítés időtartama az útvonalak hossza alapján (t 2a):

Megengedett időtartam (22. melléklet, 1. táblázatból):

t2meg  = 6,00 perc

Egyes útszakaszok hossza: Haladási sebességek: (22. melléklet, 2. táblázatból)

sössz  = 37,83 m v1 = 30 m/perc

t1ma a kiürítés első szakaszában számított kiürítési időtartamok közül a legnagyobb!

t2a = 2,76 perc < t2meg Megfelel !

A kiürítés időtartalma a menekülési útvonal legszűkebb keresztmetszete alapján (t

Megengedett időtartam (22. melléklet, 1. táblázatból):

t2meg  = 6,00 perc

A legszükebb keresztmetszettől a szabadba vezető kijáratig tartó útvonalak hossza:

s13  = 26,38 m v = 30 m/perc

A legszűkebb keresztmetszeten menekülő személyek száma: 

N2 = 90 fő

A legszűkebb keresztmetszet szabad szélessége:

x2 = 1,60 m

A legszükebb keresztmetszet eléréséhez szükséges idő a hozzá legközelebbi ajtótól:

ty1  = 0,38 perc sy1  = 11,45 m

Kijáratok átbocsátó képessége: haladási sebesség: ( 2. táblázatból)

k = 41,7 v = 30 m/perc

t2b  = 2,61 perc < t2meg Megfelel !

175 fő

A kiürítési idő normatívái figyelembe vételével elvégzett kiürítés számítás szerint, a vizsgált 

helyiség maximális befogadó képessége, ha a legénységi étkezde felé is biztosított a 

menekülés:

Étkezde:
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Alapadatok:

Nettó alapterület: 457,5 m
2

NAK AK KK MK Kockázati osztály:

min min min min AK

1,0 1,5 1,5 1,0

6,0 8,0 6,0 6,0

Létszámsűrűség

 0,5-1-ig/m
2

fő/m
2  m/min m/s  m/min m/s  m/min m/s

0,5 alatt 40,00 0,67 32,00 0,53 30,00 0,25 Haladási sebesség

0,5-től 1-ig 37,00 0,62 30,00 0,53 28,00 0,46 Vízszintesen

1-től 2-ig 29,00 0,48 23,00 0,38 21,00 0,36 37 m/min

2-től 3-ig 17,00 0,28 14,00 0,23 13,00 0,21

3 felett 6,00 0,10 5,00 0,08 4,00 0,07

Helyiség kiürítési időtartamának számítása (kiürítés első szakaszának számítása):

s1i 31,7 t1a 0,8567568 < 1,5 Megfelelő

vi 37,00

s1i a menekülésnél számításba vett útvonal útszakaszainak hossza méterben (m)

vi az egyes útszakaszokhoz tartozó létszámsűrűségektől függőhaladási sebességek (m/min)

Kiürítés és maximális befogadó képesség számítás

Tornacsarnok

     A tornacsarnok egyszintes 300 fő elvárt befogadóképességű épület, amely egy tűzszakaszból áll. A  kiürítés három 

irányba történik. Kettő közvetlenül a szabadba, a harmadik egy folyosón keresztül a szabadba.

Első szakasz

A kiürítés számítása az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról jogszabály és a Tűzvédelmi 

Műszali Irányelv 2.2:2016.12.20. Kiürítés alapján készült.

Kiürítés megengedett időtartama (perc) a kockázati egység kockázati osztálya alapján

Szakasz

Második szakasz

Emberek haladási sebessége a menekülés adott szakaszának létszámsűrűsége függvényében

A helység elvárt befogadó épessége 300 fő      ( N=300).

A helyiség kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján:

t1a a legkedvezőtlenebb útvonalból és a haladási sebességből meghatározott idő percben (min)

lefelé fölfelé

Létszám-

sűrűség

Vízszintes haladási

sebesség

Haladás lépcsőn



N1 300 t1b 1,3969407 < 1,5 Megfelelő

k 41,7

l1szi 5,15

N 322 fő

Helyiség kiürítési időtartamának számítása (kiürítés második szakaszának számítása):

S3i 6,15 t3a 0,1662 < 8 Megfelelő

vi 37

t3a az épület, építmény kiürítés időtartalma a biztonságos térbe vezető bejárattól legtávolabb lévő helyiségtől mért útvonalhossz alapján, percben (min)

S3i a legtávolabb kijárattól a biztonságos térbe  (szabadtérbe) vezető legnagyobb útvonal hossza méterben  (m)

vi a számításba vett útvonalhoz tartozólétszámsűrűségtől függő meghatározott haladás sebesség  (m/min)

ty3 0,1662 t3c 4,6798 < 8 Megfelelő

N3 322

k 41,7

t3c

t3a az épület, építmény kiürítés időtartalma a biztonságos térbe vezető bejárattól legtávolabb lévő helyiségtől mért útvonalhossz alapján, percben (min)

N3

k

A fentieket figyelembe véve - amennyiben mindháromirányban biztosított a menekülés - a tornacsarnok területéről 

biztonságosan kiüríthető létszám: 

322 fő

a kiürítési útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátó képessége

k a kiürítési útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátó képessége

l1szi a helyiség kiürítési útvonalának számításba vett szabad szélessége méterben (m)

A helyiség kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján:

A helyiség kiürítés időtartama a szabad térbe vezető nyílászárók átbocsátó képessége alapján:

a helyiség kiürítés időtartama a szabad térbe vezető nyílászárók átbocsátó képessége alapján, percben (min)

a helyiség maximális befogadó épessége a kiürítésnél számba vett nyílászáró szabad sélessége alapján (fő)

A helyiség maximális befogadó épessége a kiürítésnél számba vett nyílászáró szabad sélessége alapján:

A helyiség kiürítés időtartama a számításba vett kiürítési útvonal szabad szélességének átbocsátó képessége alapján:

t1b a helyiségnek a kiürítési időtartama a kiürítési útvonal szabad szélességének átbocsátó képessége alapján (min)

N1 a helyiségből eltávolítandó személyek száma (fő)


