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I. rész 

 
Általános rendelkezések 

 
A szabályzat célja 

 

A Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a Répcelaki 

Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. számára bármely jogviszonyban munkát végzők 

tűzvédelmi feladatait, a munkavégzésre, használatra és létesítésre vonatkozó általános 

követelményeket, valamint meghatározza a tűzvédelmi eljárások szabályait. A Szabályzatot a 

tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén, de legkésőbb a változástól számított 30 napon 

belül úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen. 

 

 

A szabályzat területi és személyi hatálya 
 

A Szabályzat területi hatálya kiterjed a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. 

tulajdonában lévő, vagy a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. által bérelt, 

üzemeltetett létesítményekre és szabad terekre, így különösen: 

 

9653 Répcelak, Bartók Béla u. 38. (műhely). 

9653 Répcelak, Petőfi Sándor u. 56.1 (iroda) 

9653 Répcelak Petőfi u. 314/A hrsz. (vásártér) 

 

továbbá jelen szabályzat személyi hatálya alá tartozók munkavégzési helyszíneire, 

amennyiben az a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. megbízásából történik.  

 

A szabályzat személyi hatálya kiterjed. a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató 

Kft. feladatainak megvalósításában közvetlenül részt vevő foglalkoztatottakra, illetve a 

Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft.-vel szerződéssel jogviszonyban álló 

személyekre, illetve gazdálkodó szervezetekre. 

 

 

Értelmező rendelkezések 
 

Jelen szabályzat fogalmai értelmezését az alábbiakban és a vonatkozó jogszabályokban 

meghatározottak szerint kell alkalmazni: 

 

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

vagy az anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz; 

2. tűz elleni védekezés (tűzvédelem): a tűzesetek megelőzése, a tűzoltási feladatok 

ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása; 

3. tűzmegelőzés: a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének 

megakadályozására, illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására 

vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, 

szabványok, hatósági előírások rendszere és az azok érvényesítésére irányuló 

tevékenység; 

4. tűzoltó-technikai termék: a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás 

megkönnyítésére, a tűzkár csökkentésére vagy a tűz terjedésének megakadályozására 
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alkalmazott berendezés, eszköz, tűzoltó készülék, oltóanyag, amely nem tartozik a j) 

pont szerinti építési termék fogalmába, valamint a tűzoltóság által a tűzoltás, műszaki 

mentés során használt jármű, felszerelés, hírközlő eszköz, védőeszköz; 

5. tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés: olyan szerkezet, amelyet 

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 

67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül 

helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló 2008. 

december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 

1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 

 tűzveszélyes gázok, 

 tűzveszélyes aeroszolok, 

 tűzveszélyes folyadékok, 

 tűzveszélyes szilárd anyagok, 

 A, B, C vagy D típusú önreaktív anyagok és keverékek, 

 piroforos folyadékok, 

 piroforos szilárd anyagok, 

 1. vagy 2. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat 

kibocsátó anyagok és keverékek, 

 1. kategóriába tartozó oxidáló folyadékok, 

 1. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyagok vagy 

 A, B, C vagy D típusú szerves peroxidok 

veszélyességi osztályai és kategóriái egyikébe tartozó anyag vagy keverék 

előállítására, feldolgozására, használatára, tárolására vagy kimérésére terveztek és 

gyártottak; 

6. tűz- vagy robbanásveszélyes technológia: a tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, 

gép, berendezés fogalmába nem tartozó, olyan anyag- vagy energiaátalakításra 

szolgáló szerkezetekből álló rendszer, amelyben az előző. pontban meghatározott 

anyag vagy keverék előállítása, feldolgozása, használata, tárolása vagy kimérése 

történik; 

7. tűzvédelmi, biztonságossági követelmény: az építési termék, tűzoltó-technikai 

termék, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés tűzvédelmi, 

biztonságossági tulajdonságát, jellemzőjét megállapító műszaki előírás; 

8. hivatásos tűzoltóság: tűzoltási és műszaki mentési, tűzmegelőzési feladatok 

elvégzésére létrehozott, önálló működési területtel rendelkező hivatásos tűzoltóság; 

9. műszaki előírás: műszaki tartalmú alapdokumentum, mely lehet európai uniós jogi 

aktus, jogszabály, harmonizált, európai vagy nemzeti szabvány, európai műszaki 

értékelés, nemzeti műszaki értékelés, hatályos építőipari műszaki engedély vagy 

műszaki irányelv; 

10. építményszerkezet (épület- vagy műtárgyszerkezet): az építmény építési 

termékekből meghatározott céllal összeépített olyan eleme, amellyel szemben 

tűzvédelmi követelmény létezik; 

11. alaprendeltetés: a kockázati egységek rendeltetés szerinti elkülönítéséhez és az ettől 

függő tűzvédelmi követelmények megállapításához szükséges, a kockázati egység, 

valamint a kockázati egységen belül önálló rendeltetési egységek jellemző, 

elsődleges használati célját kifejező besorolás, amely lehet 

 ipari-mezőgazdasági alaprendeltetés: ipari, mezőgazdasági rendeltetésű 

önálló rendeltetési egységet tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése, 

 közösségi alaprendeltetés: közösségi rendeltetésű önálló rendeltetési 

egységet tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése, 
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 lakó alaprendeltetés: lakást, szálláshelynek nem minősülő üdülőegységet és 

ehhez tartozó rendeltetésű helyiségeket tartalmazó kockázati egység 

alaprendeltetése, 

 tárolási alaprendeltetés: tárolási rendeltetésű önálló rendeltetési egységet 

tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése, 

 vegyes alaprendeltetés:eltérő alaprendeltetésű önálló rendeltetési egységeket 

tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése, 

12. alapterület: a gépek és a berendezések esetében ezek függőleges vetülete által 

meghatározott terület; szabadtéri tárolóknál a raktározásra kijelölt térrész 

oldalhatárain belüli terület, helyiség, vagy építményszerkezettel részben vagy 

egészben közrefogott tér esetében a nettó alapterület, 

13. biztonsági jel: meghatározott mértani forma, szín és képjel (piktogram) 

kombinációjával létrehozott, rögzített elhelyezésű jel, amely a menekülést segíti, 

veszélyre figyelmeztet, tevékenységet, magatartást tilt, valamint a tűzjelzéshez és 

oltáshoz szükséges berendezések, eszközök helyét jelöli, 

14. biztonsági tápellátás: a biztonsági tápforrásról történő villamosenergia-ellátás, 

15. biztonsági tápforrás: a normál tápforrás kiesése esetén a tűzeseti fogyasztókat előírt 

ideig ellátó tápforrás, 

16. biztonságos tér: az építményen kívüli külső tér, ahonnan a menekülő személyek az 

építménybe való visszatérés nélkül közterületre juthatnak, 

17. biztonságos térbe jutás: az építmény elhagyása a szabadba vezető kijáraton vagy 

kültéri útvonalon keresztül a terepcsatlakozás szintjére, 

18. ciklusidő: két egymást követő ellenőrzés, felülvizsgálat vagy karbantartás között 

eltelt idő megengedett maximuma, 

19. emberi tartózkodásra szolgáló helyiség, tér: olyan helyiség, tér, ahol a tervezett 

rendeltetésből adódóan legalább 30 percen keresztül folyamatos vagy olyan 30 percet 

el nem érő időtartamú emberi tartózkodással lehet számolni, amelyek összege 

bármely 4 órás intervallumon belül eléri a 2 órát, 

20. füstmentesítés: a védett helyiségbe a füst veszélyes mértékű bejutását meggátló 

megoldások összessége, 

21. hatékony szellőztetés: ahol az adott térben a szellőzés biztosítja, hogy az éghető 

gázok, gőzök, porok koncentrációja ne érje el az alsó robbanási határérték 20%-át, 

22. hő és füst elleni védelem: a tűz esetén fejlődő hő és füst terjedését korlátozó, az 

elvezetését és a füstmentesítést biztosító megoldások összessége, 

23. jogosult személy: az üzemeltető által megbízott vagy az üzemeltető által kijelölt, a 

szükséges szakképesítéssel és ismeretekkel, eszközökkel, tapasztalattal, 

jogosultsággal rendelkező személy, aki végrehajtja az időszakos felülvizsgálatot, a 

karbantartást, elvégzi a javítást, 

24. karbantartás: mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, amelyek célja az 

érintett műszaki megoldás működőképességének, hatékonyságának biztosítása, 

meghibásodásának megelőzése, valamint ezek dokumentálása, 

25. kiürítés: az épületben, speciális építményben tartózkodó személyek eltávozása, 

eltávolítása tűz esetén, ami magába foglalja a menekülést és a mentést, 

26. létesítés: tervezés, telepítés, használatbavétel és elfogadás folyamatsora, 

27. létesítmény: az egy telken álló építmények és szabadterek összessége, 

28. menekülésben korlátozott személy: olyan személy, aki életkora – 0–10 éves vagy 

65 év feletti –, értelmi vagy fizikai-egészségi állapota alapján, esetleg külső 

korlátozás miatt önálló menekülésre nem képes, 
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29. menekülési jel: olyan biztonsági jel, amely a menekülésre szolgáló kijárat, 

vészkijárat helyét és az építményben, épületen belül vagy a szabadtéren – a 

közlekedési (kijárati) úton – annak irányát mutatja, 

30. menekülési útvonal: a menekülő személyek által igénybe vett közlekedési útvonal, 

amely kialakításával tűz esetén a kiürítés második szakaszában – tömegtartózkodásra 

szolgáló helyiség esetén a helyiség kiürítésére szolgáló nyílászárót követő útvonalon 

– biztosítja a menekülő személyek biztonságát a meneküléshez szükséges 

időtartamig, 

31. robbanásveszélyes állapot: a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag olyan 

mennyiségben való jelenléte, valamint előfordulási módja, állapota, mely esetén az 

égés, robbanás feltételei közül legalább még az oxigénkoncentráció vagy a gyújtási 

energia adott, 

32. szabadba vezető kijárat: az építmény külső térelhatároló szerkezetén elhelyezett 

kijárat, amelyen keresztül a menekülő személyek az építményt elhagyják a 

biztonságos térbe menekülés során, 

33. tűzeseti fogyasztó: villamos energiával működő fogyasztó, amelynek tűz esetén 

előírt ideig működnie kell vagy működőképességét meg kell őriznie, 

34. tűzeseti főkapcsoló: a tűzeseti lekapcsolás megvalósítására alkalmazott kézi- vagy 

távműködtetésű kapcsoló, 

35. tűzeseti lekapcsolás: az építmény villamos energiával működő fogyasztóinak egy 

helyről, egy vagy több csoportban történő helyi vagy villamos távműködtetésű 

lekapcsolása a villamos tápellátásról, 

36. tűzszakasz: az épület, a speciális építmény, a szabadtéri tárolóterület meghatározott 

része, amelyet a szomszédos építmény- és térrésztől tűzterjedés ellen védetten 

alakítanak ki, 

37. tűzvédelmi jel: olyan biztonsági jel, amely tűzvédelmi berendezés, eszköz vagy 

tűzoltó készülék elhelyezésének helyét jelzi, 

38. tűzvédelmi üzemeltetési napló: tűzvédelmi műszaki megoldások ellenőrzésének, 

felülvizsgálatának, karbantartásának igazolására szolgáló dokumentum, 

39. 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, 

40. üzemeltető: a létesítmény, épület vagy épületrész üzemeltetését ellátó, az 

üzemeltetés során a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 

szóló 1996. évi XXXI. törvény 18. §-ában meghatározott követelmények 

biztosításáért felelős személy vagy szervezet, 

41. üzemeltetői ellenőrzés: az üzemeltetői ellenőrzést végző személy vagy az 

üzemeltető által írásban megbízott jogi személy által végzett, az érintett műszaki 

megoldás működőképességéről való, jellemzően szemrevételezéses meggyőződés és 

annak írásban történő dokumentálása, 

42. üzemeltetői ellenőrzést végző személy: az üzemeltető által megbízott vagy kijelölt 

személy, aki végrehajtja az üzemeltetői ellenőrzést, 

43. vészkijárat: üzemszerűen nem használt, de a kiürítés során figyelembe vett kijárat, 

44. villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálata: a jogosult személy által végzett, a 

villamos berendezés tűzvédelmi megfelelőségének, hibáinak megállapítására és 

minősítésére irányuló felülvizsgálat, 
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II. rész 

 

A Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. tűzvédelmi szervezetének 

felépítése és feladatai 

 
A Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft.-re háruló tűzvédelmi feladatokat, 

azok megvalósításához szükséges hatáskört és felelősséget az alábbi személyek viselik: 

 

Molnárné Papp Edina ügyvezető 

 

Az ügyvezető speciális tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei: 

– Elsőszámú vezetőként felelős a tűzvédelmi jogszabályok és előírások betartatásáért, 

egységes végrehajtásáért.  

– Eljár mindazokban a tűzvédelmi ügyekben, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal.  

– Elfogadja a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. Tűzvédelmi 

Szabályzatát. 

– Biztosítja a tűzvédelem fejlesztését, a szükséges személyi, anyagi és tárgyi 

feltételeket, a jogszabályban meghatározott tűzvédelmi szakképesítésű személy(ek) 

foglalkoztatását. 

– A szolgáltató útján ellenőrizteti a tűzvédelemmel kapcsolatos előírások betartásra, a 

feltárt hiányosságok megszüntetésre kerüljenek.  

– Engedélyezi a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. tűzvédelmére is 

kiható változásokat (pl. átalakítások, felújítások), biztosítja éves költségvetésében a 

kiadások fedezetét.  

– A tűzvédelmi szabályok megsértése esetén a felelősség megállapítása céljából 

vizsgálatot kezdeményezhet.  

– Indokolt esetben jogosult (beleértve a külső kivitelező részére átadott 

munkaterületeket is), bármely időpontban közvetlen robbanásveszély, vagy a 

biztonságot veszélyeztető körülmények fennállása esetén, jogosulatlan tűzveszélyes 

munkavégzés során a munkavégzést felfüggeszteni, az előírások megszegése miatt a 

munkavállaló további munkavégzését megtiltani, gépek, berendezések működését 

leállíttatni.  

– Köteles a létesítményben az előírt számú és az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas, 

a készenléti követelményeknek megfelelő tűzoltó készülékeket biztosítani. 

– Köteles a tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészítés 

érdekében – előzetes egyeztetés alapján – a helyszíni gyakorlatok megtartását 

lehetővé tenni és abban közreműködni.  

– Intézkedni köteles a tűzvédelmi ellenőrzéseken feltárt hiányosságok határidőn belüli 

megszüntetésére. 

– Felelős az irányítása alatt lévő helyiségek rendeltetésszerű használatáért és a 

helyiségek maximális befogadóképességének betartásáért. 

– Új létesítmények, munkahelyek kialakításánál biztosítja a tűzvédelmi előírások 

érvényesülését. 

– A beruházások során gondoskodik arról, hogy a tervek a jogszabályban előírt 

tűzvédelmi dokumentációval is rendelkezzenek, a használatba vételhez szükséges 

nyilatkozatok, tanúsítványok, minősítő iratok, megvalósulási tervek beszerzésében a 

tervező, illetve kivitelező felé eljár.  

– A beruházások, felújítások szerződéskötéseinek előkészítése során gondoskodik 

arról, hogy a vállalkozási szerződések pontosan szabályozzák a külső vállalkozók 
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munkavégzésével kapcsolatos tűzvédelmi felelősséget, esetleges feladatokat, 

kötelezettségeket.  

– Felelős a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. területen lévő tűzvédelmi 

berendezések, eszközök állagmegóvásáért, dokumentált felülvizsgálatáért, 

karbantartásáért és időszakos ellenőrzéséért, illetve szükség esetén a javítások 

elvégeztetéséért a vonatkozó jogszabályban, valamint a kötelezően alkalmazandó 

szabványokban foglaltak szerint.  

– Felelős a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. épületeiben a 

villámvédelmi rendszerek állagmegóvásáért, dokumentált felülvizsgálatáért, illetve 

szükség esetén a javítások elvégeztetéséért a vonatkozó jogszabályban, valamint a 

kötelezően alkalmazandó szabványokban foglaltak szerint.  

– Felelős a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. területen a villamos 

berendezések dokumentált tűzvédelmi felülvizsgálatáért, illetve szükség esetén a 

javítások elvégeztetéséért a vonatkozó jogszabályban, valamint a kötelezően 

alkalmazandó szabványokban foglaltak szerint. 

– Felelős a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. területen a menekülési 

útirány-jelző rendszer és biztonsági világítás dokumentált időszakos ellenőrzésének, 

karbantartásának, felülvizsgálatának meglétéért, szükség esetén a karbantartási, 

javítási munkák elvégeztetéséért a vonatkozó jogszabályokban, valamint a 

kötelezően alkalmazandó szabványokban foglaltak szerint.  

– Felelős a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft.-vel folyamatos vagy eseti 

szerződésben álló, tűzvédelmi szolgáltatást nyújtó Vállalkozások által elvégzett 

munkáról szabályosan kiállított számlák határidőre történő kifizetéséért.  

– A bérleti szerződések előkészítése során gondoskodik arról, hogy azok pontosan 

szabályozzák a tűzvédelemmel kapcsolatos felelősséget, esetleges feladatokat, 

kötelezettségeket (pl. ellenőrzések, karbantartások elvégzése). 

– Rendszeresen beszámoltatja a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. 

tűzvédelmi megbízottját az elvégzett tűzvédelmi feladatokról, a Kft. tűzvédelmi 

helyzetéről, esetenként célfeladatokkal bízza meg.  

– A Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. tűzvédelmi megbízottjának 

javaslata alapján kezdeményezi a Tűzvédelmi szabályzat módosítását. 

– Vezeti, folyamatosan aktualizálja a tűzvédelemmel kapcsolatos nyilvántartásokat.  

– Közreműködik a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. területén történt 

tűzesetek belső kivizsgálásában.  

– Részt vesz az illetékes hatóságok, szakhatóságok által végzett ellenőrzéseken, 

bejárásokon.  

– Részt vesz az tűzvédelmi megbízott által a területén végzett ellenőrzéseken. 

– A hatósági illetve belső tűzvédelmi ellenőrzések során feltárt hiányosságok 

megszüntetésére intézkedik, intézkedést kezdeményez, szükség esetén javaslatot tesz 

azok felszámolására. 

– Figyelemmel kíséri valamennyi előírt, felelősségi körébe tartozó, tűzvédelmet érintő 

felülvizsgálat érvényességét, a felülvizsgálatokról megfelelő adattartalmú 

nyilvántartást vezet, az érvényesség lejárta előtt intézkedést kezdeményez a 

szükséges felülvizsgálatok elvégeztetésére.  

– Figyelemmel kíséri a felelősségi körébe tartozó felülvizsgálatok által feltárt 

hiányosságok kijavíttatását, gondoskodik a hibajavítások megfelelő 

dokumentálásáról.  

– Ellenőrzi a tűzvédelmet szolgáló rendszerek, berendezések, eszközök időszakos 

felülvizsgálatainak elvégzését, személyesen végzi – jogszabályban előírt 
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gyakorisággal – ezek üzembentartói ellenőrzését, az ellenőrzések tényét és azok 

megállapításait nyilvántartásban rögzíti.  

– A tűzvédelmi rendszerek, berendezések tervezett részleges vagy teljes 

üzemszünetéről a kikapcsolás előtt legalább 10 munkanappal írásban, a 24 órán belül 

el nem hárítható meghibásodást haladéktalanul telefonon jelzi a tűzvédelmi 

megbízott felé.  

– Felelős azért, hogy az épület elhagyásának lehetőségét tartalmazó alaprajzok, a 

jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi tiltó és figyelmeztető táblák, 

piktogramok kihelyezésre kerüljenek az irányítása alatt álló területeken, sérülésük, 

eltávolításuk esetén gondoskodik mielőbbi pótlásukról.  

 

A Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. tűzvédelmi megbízottjának feladatai 

és kötelezettségei: 

– Szakmai intézkedéseit előzetesen az ügyvezetővel egyezteti.  

– Ellenőrizheti a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. tűzvédelmét érintő 

külső Vállalkozások működését, munkavégzését.  

– Jogosult a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. -nél (beleértve a külső 

kivitelező részére átadott munkaterületeket is), bármely időpontban ellenőrzést 

tartani, közvetlen robbanásveszély, vagy a biztonságot veszélyeztető körülmények 

fennállása esetén, jogosulatlan tűzveszélyes munkavégzés során a munkavégzést 

felfüggeszteni, az előírások megszegése miatt a munkavállaló további 

munkavégzését megtiltani, gépek, berendezések működését leállíttatni. A tett 

intézkedéséről az ügyvezetőt köteles tájékoztatni.  

– Jogosult a tűzvédelmi hiányosság megszüntetésére intézkedni, intézkedést 

kezdeményezni.  

– Gondoskodik a munkavállalók tűzvédelmi oktatásának megtartásáról a vonatkozó 

dokumentációk, nyilvántartások elkészítéséről és megőrzéséről. 

– A Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft.-ben történő műszaki fejlesztések, 

beruházások, felújítások során elősegíti a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályok, 

szakmai előírások érvényre juttatását.  

– Közreműködik a létesítmények, gépek, berendezések üzembe helyezési eljárásában, 

vizsgálja, véleményezi a vonatkozó tűzvédelmi szempontú jogszabályok 

érvényesülését. 

– Részt vesz az illetékes hatóságok, szakhatóságok által végzett ellenőrzéseken, 

bejárásokon.  

– Részt vesz a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. területén keletkezett 

tűzesetek hatósági vizsgálatában, és amennyiben hivatalos eljárás nem indul, belső 

vizsgálatot folytat le. 

– Köteles figyelemmel kísérni, megismerni, munkatársaival megismertetni a megjelenő 

tűzvédelmi vonatkozású jogszabályokat.  

– A jogszabályi változásokat figyelembe véve felülvizsgálja a jelen szabályzat 

tartalmát. 

 

A munkavállalók tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei:  

– Kötelesek megismerni, elsajátítani és betartani a munkaterületre vonatkozó általános 

és a munkakörükkel összefüggő tűzvédelmi előírásokat. 

– Kötelesek megismerni a közvetlen környezetükben lévő veszélyforrásokat, és 

betartani a veszélyes környezet biztonsági szabályait. 

– A tevékenységüket úgy kötelesek végezni, hogy az adott területen veszélyhelyzet 

kialakulásának a lehetősége minimális legyen. 
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– Csak olyan tevékenységet végezhetnek, amellyel az adott terület vezetője megbízta, 

és a biztonságos munkavégzés tűzvédelemre vonatkozó személyi és tárgyi feltételei 

biztosítva vannak. 

– Kötelesek az előírt tűzvédelmi oktatásokon, továbbképzéseken részt venni. 

– A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörben foglalkoztatott munkavállaló a 

munkavégzés ideje alatt köteles a szakvizsga bizonyítványát vagy annak másolatát 

magánál tartani, továbbá annak érvényességét figyelemmel kísérni. 

– Kötelesek az általuk használt gépek, berendezések biztonságos használata érdekében 

azok kezelési utasítását betartani. 

– Kötelesek elsajátítani a munkaterületükön lévő tűzoltó felszerelések, készülékek és 

eszközök használatát, kezelését. 

– Tűz esetén kötelességük, hogy a rendelkezésére álló tűzoltó eszközökkel 

ellenszolgáltatás nélkül, életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható 

személyes részvéttel a tűz oltását elkezdjék, a tűz továbbterjedését megakadályozzák, 

és részt vegyenek a személyek mentésében, az épület kiürítésében. 

– A helyiséget utolsónak elhagyó személy köteles meggyőződni arról, nem maradt-e a 

területen tüzet okozó körülmény, szükség szerint gondoskodik a víz- és elektromos 

hálózatok megfelelő lezárásáról. 

– Amennyiben olyan tűzvédelemmel összefüggő hiányosságot, problémát tapasztal, 

amely saját hatáskörében nem számolható fel, közvetlen vezetőjét, oktatóját vagy a 

felügyelő személyzetet tájékoztatja és intézkedést kezdeményez. 

 

Tűzvédelmi iratkezelés szabályai 
 

A tűzvédelemmel kapcsolatosan keletkező iratokat az ügyvezető, illetve a tűzvédelmi 

megbízott köteles az erre a célra rendszeresített tűzvédelmi irattartóban elhelyezni és tárolni, 

illetőleg a létesítmény területén tartani. 

 

Az irattartóban el kell helyezni:  

– a létesítmény helyszínrajzát és az épületek/építmények alaprajzát, metszetét; 

– a Tűzvédelmi szabályzatot; 

– tűzvédelmi oktatási naplót, (oktatási jegyzőkönyvet); 

– a tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörökről, valamint a foglalkozatott 

személyekről szóló nyilvántartást (a szakvizsga bizonyítványok másolatával 

egyetemben); 

– az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységekre kiadott engedélyeket legalább 5 évre 

visszamenőleg; 

– elektromos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyvét, 

illetve a felülvizsgáló tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány másolatát. Amennyiben az 

időszakos felülvizsgálatokkor hibákat, illetve hiányosságokat tártak fel, úgy 

szükséges a kivitelezői nyilatkozat megőrzése is; 

– villámvédelmi mérés jegyzőkönyvét. Amennyiben az időszakos felülvizsgálatokkor 

hibákat, illetve hiányosságokat tártak fel, úgy szükséges a kivitelezői nyilatkozat 

megőrzése is; 

– tűzvédelmi ellenőrzések, határozatok egy-egy példányát, amelyet 10 évig meg kell 

őrizni; 

– tűzvédelmi üzemeltetési naplót a különböző tűzvédelmi megoldások időszakos 

üzemeltetői, karbantartói ellenőrzéseiről, felülvizsgálatairól, karbantartásairól; 

– egyéb a létesítményre vonatkozó tűzvédelmi dokumentációkat. 
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Létesítményi tűzoltóság 
 

A 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet (az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, 

valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület 

fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról) alapján a Répcelaki 

Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft.-nek létesítményi tűzoltóságot nem kell 

létrehoznia,fenntartania. 

 

II. rész 
 

Tűzvédelmi oktatások, szakvizsgák 
 

A Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. alkalmazottinak 

tűzvédelmi oktatása 
 

Minden alkalmazottat tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni: 

– alkalmazotti jogviszony létesítésekor,  

– munkahely vagy munkakör megváltoztatásakor,  

– új technológia bevezetésekor,  

– új munkaeszköz üzembe helyezésekor,  

– tűzeset bekövetkezése esetén,  

– az alkalmazottak teljes körét évente ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. 

Az ismétlődő oktatást felszólításra sem elvégző alkalmazott, az oktatást igazoló 

dokumentum hiányában a továbbiakban munkát nem végezhet.  

A tűzvédelmi oktatást munkaidőben kell megtartani. Az oktatás időtartamát úgy kell 

meghatározni, hogy ezen idő alatt az alkalmazottnak el kell sajátítania a munkavégzéshez 

szükséges tűzvédelmi elméleti és gyakorlati ismereteket. 

 

Az új belépők oktatásának ki kell terjednie: 

– a vonatkozó hatályos törvények, jogszabályok, irányelvek rendelkezéseire, 

szabványokra, gyártói/műszaki előírásokra, 

– a munkahely és a munkafolyamat tűz kockázatba sorolására/tűzveszélyességére, 

– a megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre, 

– a létesítményre vonatkozó létesítési előírásokra, 

– a Tűzvédelmi szabályzatban foglalt használati előírásokra, 

– a tűzjelzés módjára, a tűz esetén követendő magatartásra,  

– a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések használatára, 

– a tűzvédelmi jogszabályok megszegésének következményeire. 

 

Az oktató köteles az ismeretek elsajátításáról visszakérdezéssel meggyőződni, az 

oktatás tényét az erre az 2. melléklet szerinti tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyvben kell 

dokumentálni, amit a műszaki igazgatóság őriz meg. 

 

A Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. munkavállalóit éves, ismétlődő 

tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, kötelesek a képzésen részt venni Az oktatási anyag 

elkészítéséért a tűzvédelmi megbízott a felelős. 
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Tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörök 
 

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a 

tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes 

szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 

foglalkozási ágak, illetve munkakörök szerinti tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi 

szakvizsgával (a továbbiakban: szakvizsga) rendelkező személy végezhet. Szakvizsgával kell 

rendelkeznie annak a személynek is, aki a rendelet 1. melléklet 1-9., és 12-13. pontjában 

meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja. 

 

A Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft-nél nincsen tűzvédelmi 

szakvizsgához kötött munkakör. 

 

 

III. rész 
 

Az építményekkel szemben támasztott tűzvédelmi követelmények 
 

Az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást 

tűzvédelmi műszaki leírásba, dokumentációba kell foglalni. Minden terv része a tűzvédelmi 

műszaki leírás, dokumentáció. A tűzvédelmi műszaki leírás, dokumentáció készítése 

szaktevékenység, azt csak megfelelő szakértelemmel rendelkező személy készítheti. A felelős 

tervező köteles tűzvédelmi szakértőt, vagy tűzvédelmi tervezőt igénybe venni a tűzvédelmi 

műszaki leírás elkészítéséhez. 

Alapvető követelmény, hogy tűz esetén az építmény állékonysága egy előírt, de 

korlátozott időtartamra – ha az időbeli követelmények meghatározhatók – biztosítsa a bent 

lévők biztonságos menekülését, mentésük lehetőségét és a tűzoltói beavatkozást, továbbá, 

hogy a tűz más építményt, ingatlant vagy tulajdont a lehető legkisebb mértékben 

veszélyeztessen. 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság építési és építőipari kivitelezési 

tevékenységgel kapcsolatos eljárásaira és ellenőrzéseire vonatkozóan Az építésügyi és 

építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 

szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet kell alkalmazni.  

 

 

IV. rész 
 

Az építményekre, szabadterekre, eszközökre és berendezésekre vonatkozó 

tűzvédelmi használati szabályok, előírások  
 

A jelen Szabályzat általános megelőző előírásai azokat a használati szabályokat és 

magatartási követelményeket tartalmazzák, amelyeket a létesítmények, helyiségek, 

szabadterek, építmények, gépek, berendezések és anyagok használatánál, továbbá a 

munkafolyamatok és technológiák végzésénél mindig be kell tartani. 
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Általános, minden helyiségre vonatkozó használati szabályok  
 

Az építményt, építményrészt, épületet, szabadteret csak a használatbavételi, működési 

és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek 

megfelelően szabad használni.  

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

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

megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben 

szabad folytatni.  

A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos 

tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.  

Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető. Ezen területet a 

hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.  

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

tevékenység során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, 

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

el kell távolítani. 

Olajos, zsíros munkaruha, védőruha csak fémszekrényben helyezhető el.  

A helyiség – szükség szerint az építmény, létesítmény – bejáratánál és a helyiségben jól 

látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető 

és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.  

A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát, a villamos 

berendezések kapcsolóit, tűzvédelmi főkapcsolókat jól láthatóan meg kell jelölni.  

Ha robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő 

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

jelenthet.  

A létesítmények, helyiségek védelme érdekében megfelelő számú és oltásteljesítményű 

tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.  

A tűzoltó vízforrásokat, tűzcsapokat, tűzoltó készülékeket a vonatkozó műszaki 

követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni, akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani 

kell.  

A mentésre szolgáló nyílászárók helyét a homlokzaton és az épületen belül a mentésre 

szolgáló nyílászárót tartalmazó helyiség, helyiségcsoport bejáratánál jól látható és maradandó 

módon kell jelölni, azok megközelíthetőségét az adott szinten és tűzszakaszban tartózkodók 

részére biztosítani kell.  

A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására 

szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a tevékenység 

jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi – veszély esetére – az ajtók külső 

nyithatóságát a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell. A belső 

nyithatóságtól csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja.  

A világítótesteken éghető anyagot (pl. dekoráció) elhelyezni, vagy azokról éghető 

anyagot „lelógatni” még átmenetileg sem szabad. 

 

 

Irodák, iroda jellegű helyiségek  
 

Az irodai tevékenységhez csak a folyamatos napi feladatokhoz szükséges éghető 

anyagot, irodai-számítástechnikai eszközöket, berendezéseket szabad a helyiségben 

elhelyezni, a tartalék mennyiséget képező papírtermékeket, segédeszközöket a raktározás 

céljára kijelölt helyiségekben kell tárolni.  
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A helyiségbe éghető folyadékot, vegyszert, gázpalackot stb. bevinni, tárolni még 

ideiglenesen sem szabad.  

A helyiségekben füstölőt, gyertyát, mécsest égetni, dohányozni tilos!  

Elektromos konyhai berendezést (mikrohullámú sütő, teafőző, kávéfőző, vízforraló, 

főzőlap stb.) csak nem éghető anyagú és hőt nem vezető lappal fedett bútoron és felügyelet 

mellett szabad üzemeltetni. Használat után gondoskodni kell a készülék kikapcsolásáról.  

Elektromos radiátorok vagy ventilátoros hőlégfúvók használata csak állandó felügyelet 

mellett engedélyezhető.  

Az irodai berendezések (számítógép, telefax, fénymásoló stb.) használati, kezelési 

utasítását maradéktalanul be kell tartani. Meghibásodás – különösen túlzott melegedés esetén 

– a készüléket ki kell kapcsolni, a hálózatról le kell választani. A készülékek javítását csak 

szakember végezheti.  

A helyiségekben a világító, illetve villamos berendezéseket és egyéb készülékeket – a 

folyamatos üzeműek kivételével – a munkaidő befejezésével a hálózatról le kell választani.  

A helyiségeket úgy kell berendezni és használni, hogy a kijárati ajtóhoz vezető 

közlekedési, kiürítési, menekülési útvonalakat teljes szélességben szabadon kell tartani, 

leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. A bútorok, kábelek elhelyezésénél ügyelni kell arra, 

hogy a szabad és biztonságos közlekedést ne akadályozza.  

 

Öltözők  
 

Az öltözőhelyiségek szekrényeit kizárólag a rendeltetésnek megfelelő tárolásra szabad 

használni, azokban robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot tárolni 

szigorúan tilos. 

A helyiségekben a szemét tárolására fedeles fém hulladékgyűjtőt kell biztosítani.  

Az öltözőkben rendet és tisztaságot kell tartani, abban más jellegű tevékenységet 

(anyagtárolást) végezni nem szabad.  

Az öltöző helyiségben hősugárzással, hőtermeléssel járó burkolatlan elektromos 

berendezés, készülék nem használható.  

 

Répcelaki vásártér 

 
A vásártér területén tartózkodó valamennyi bérlő köteles betartani az üzemeltető által 

meghozott tűzvédelmi intézkedéseket a jelen szabályzatban foglaltak szerint.  

A vásártér területén az üzemeltető köteles kihelyezni legalább két darab, minimálisan 

21A 113B oltásteljesítményű tűzoltó készüléket, továbbá a villamos kapcsolóhelyiségben 

legalább egy darab, minimálisan 34 B és C oltásteljesítményű szén-dioxiddal oltó tűzoltó 

készüléket. 

A vásártér területén folyamatosan biztosítani kell egy 2 m széles közlekedési útvonalat, 

rendezvények alatt a terület kapuit nyitva kell tartani, bezárni, szűkíteni tilos. A vásártér 

közlekedési útjait tilos gépjármű parkolásra használni, áruval eltorlaszolni, göngyöleggel 

elfoglalni. 

A vásártér területén robbanásveszélyes anyag nem tárolható, értékesíthető, továbbá tilos 

olyan tevékenységet végezni, ami tüzet, vagy robbanást okozhat. 

A vásártéren a hulladék tárolására fedeles hulladékgyűjtőt kell biztosítani. Éghető 

hulladékba gyújtóforrást jelentő szemét nem dobható. 

A gépkocsiból esetleg elcsöpögött éghető folyadékot azonnal fel kell itatni, és az ehhez 

használt anyagot e célra rendszeresített, zárható fedelű fém tartályban kell elhelyezni.  

Tűzveszélyes tevékenység csak jelen szabályzatban meghatározottak szerint az 

ügyvezető írásos engedélyével végezhető. 
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Karbantartó műhelyek 
 

A műhelyekben a dohányzás tilos. Ezt a tilalmat táblával is jelölni kell. 

Az elcsepegett, kiömlött olajat és zsírféleségeket, éghető folyadékokat pl. száraz 

homokkal vagy egyéb felitató anyaggal azonnal fel kell itatni. 

Az olajjal és egyéb éghető folyadékkal szennyezett, átitatódott textíliákat zárható fedelű 

fémedénybe kell gyűjteni, amit szükség szerint, illetve a munkaidő végén üríteni kell. Az 

edényzetet „olajos rongyok” felirattal is el kell ellátni. 

A műhelyekben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak előzetes írásbeli engedély 

alapján, az abban foglaltak maradéktalan betartásával lehet, kivéve ha a helyiség állandó 

jellegű tűzveszélyes tevékenységre lett kialakítva (pl. hegesztő műhely). 

Szikraszóródással vagy veszélyes felmelegedéssel járó munkafolyamatnál (köszörülés, 

gyorsdarabolás, stb.) a tevékenység helyén, illetve a veszélyességi övezeten belül minden 

gyúlékony anyagot el kell távolítani, illetve a veszélyes felmelegedéstől az éghető anyagot 

meg kell védeni.  

Munkavégzés után a villamos gépet, berendezést ki kell kapcsolni. 

Az éghető hulladékot szükség szerint, de legalább a műszak végén el kell távolítani a 

műhelyből. 

A műhelyekben faanyagot (deszka stb.) csak egy- két napi szükségletnek megfelelő 

mennyiségben szabad tárolni.  

A műhelyben kenőzsír, kenőolaj legfeljebb 30 kg mennyiségben tárolható. 

Oldószeres mosást vagy oldószer alapú festést szabadban vagy jól szellőztethető 

helyiségben szabad végezni. A munka befejezésekor az edényből a tűzveszélyes folyadékot el 

kell távolítani, amit szenny- és csapadékcsatornába beönteni szigorúan tilos!  

Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat (pl. csavarlazító spray-k, oldószeres 

festékek, oldószerek) csak a napi munkavégzéshez szükséges mennyiségben szabad a 

műhelyekben tárolni, a tartalék anyagokat az ezek számára megfelelően kialakított 

raktárhelyiségben kell elhelyezni. 

A helyiség szellőzőnyílásait eltorlaszolni vagy eltömíteni nem szabad, azokat tisztán 

kell tartani. 

A forgács, illetve a porelszívással felszerelt gépeket csak az elszívó működése esetén 

szabad üzemeltetni. A keletkezett éghető anyagú hulladék, forgács folyamatos eltávolításáról 

szükség szerint, de legalább műszak befejeztével gondoskodni kell.  

 

Raktárak, tárolók  
 

A raktárakban, tárolókban a tároláson kívül más tevékenység nem végezhető.  

A raktárak, tárolók területén a tárolási csoportok között biztosítani kell a megfelelő 

közlekedési utakat. Ezeknek szabad szélessége 1 méternél nem lehet kevesebb.  

A helyiségekben tárolni elsődlegesen az e célra szolgáló polcokon szabad, ez 

meghatározza a tárolható anyagmennyiséget, valamint a megtartandó belső közlekedési utak 

szélességét is.  

A polcokon, állványokon nem tárolható anyagok a padozaton is tárolhatók, azonban a 

belső közlekedési utakat, ajtókat leszűkíteni, a villamos berendezések kapcsolóját, a közmű 

nyitó- és zárószerkezetét, az elektromos kapcsolókat, a tűzoltó készülékeket eltorlaszolni nem 

szabad.  

A feleslegessé váló anyagok selejtezéséről, eltávolításáról folyamatosan gondoskodni 

kell.  

A tárolt anyagokat a veszélyes felmelegedéstől óvni kell, a fűtőtestek és az éghető 

anyagok között legalább 0,3 méter távolságot kell tartani.  
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A helyiségekben a világítótesteket, lámpákat védőburával kell ellátni, azok 0,5 méteres 

környezetében éghető anyagokat elhelyezni tilos.  

Az állványok felső polcain elhelyezett anyagok és a födém (vagy álmennyezet) között 

legalább 0,5 méteres távolságot kell tartani. 

A kiürített, de ki nem tisztított edényzetek tárolására és szállítására a teli edényzetekre 

vonatkozó előírásokat kell betartani. A már nem használható üres tároló edényzeteket az 

épületből el kell távolítani.  

 

Éghető folyadékok tárolása 
 

I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró 

fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt 

helyen kell tárolni.  

Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, robbanásveszélyes és tűzveszélyes 

osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszernél és tárolóedénynél, továbbá 

minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék 

csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott 

anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot 

erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.  

Az üzemszerűen csepegő I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot nem tűzveszélyes 

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

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

Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot alkalomszerűen csak szabadban vagy 

hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.  

A helyiségben a közlekedési utakat és kijáratokat állandóan szabadon kell tartani. 

Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pinceszinti 

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

helyiségben. 

Az anyagokat anyagnemenként elkülönítve, tűzveszélyességi jellemzőik feltüntetésével 

kell tárolni.  

A raktárakba vezető ajtóknál a keletkező tűz oltására alkalmas kézi tűzoltó készüléket, 

száraz homokot és szórólapátot, vagy egyéb felitató anyagot kell elhelyezni. Az esetleg 

kifolyt éghető folyadékot haladéktalanul fel kell itatni, és el kell szállítani az arra kijelölt 

helyre. 

A tűzvédelmi követelmények tekintetében a kiürített, de ki nem tisztított edények is tele 

edénynek számítanak. 

Nem tárolhatók együtt olyan tulajdonságú folyadékok, amelyek kölcsönhatása veszélyes 

kémiai reakciót, felmelegedést vagy egyéb veszélyes következményt okozhat. 

A raktár területén csak gyújtási veszélyt nem okozó zárt fűtési rendszer használható. 

A tárolóedényeket, illetve azok halmazait elmozdulás ellen biztosítani kell. 

A tároló területén üres göngyöleg tárolása tilos. 

A töltött tárolóedényeket tömítetten, zártan, töltőnyílásukkal (záródugóval) felfelé 

állított állapotban, a kiürítettektől elkülönítetten kell tárolni.  

Hibás edényzetben folyadék nem tárolható. 

A folyadéktároló kamrákban folyadékon kívül más anyag nem tárolható. 
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Konyhák, teakonyhák 
 

A helyiségek területén csak szabványos, műszakilag kifogástalan állapotban lévő 

berendezések (pl. kávéfőző, mikrohullámú sütő, rezsó, stb.) készülékek használhatók a 

kezelési, használati utasításának megfelelően. 

A sütő- főző berendezések kezelési és karbantartási utasításait maradéktalanul be kell 

tartani, a berendezéseket felügyelet nélkül üzemeltetni nem szabad. Ha működés közben 

valamilyen rendellenességet tapasztalnak, azonnal jelezni kell a gondnoknak.  

A konyhában sütés közben keletkezett – túlhevült olaj – tüzét vízzel oltani szigorúan 

tilos, és balesetveszélyes. (Az oltás hatásos módszere a fedővel, vagy más nem éghető anyagú 

tárggyal történő lefedése.) 

Bármiféle villamos melegítő berendezés csak nem éghető anyagú és hőt nem vezető 

lappal fedett bútoron és felügyelet mellett üzemeltethető. Használat után gondoskodni kell a 

készülék kikapcsolásáról. 

Felügyelet nélkül a konyhai készülékek, berendezések nem üzemeltethetőek, használat 

után áramtalanításukról gondoskodni kell.  

Ügyelni kell a túlhevítés elkerülésére.  

Elektromos olajsütő használatakor ügyelni kell az olajhőmérséklet pontos beállítására.  

Az elcsepegett, elfolyt étolajat, zsírt azonnal fel kell itatni, és zárt, nem éghető anyagú 

hulladékgyűjtőbe kell helyezni a felitatásra használt anyagot.  

Éghető gázzal üzemeltetett berendezés, készülék üzemeltetése alatt gondoskodni kell az 

állandó felügyeletéről. A gázbetáplálás kézi elzárójának hozzáférhetőségét folyamatosan 

biztosítani kell. 

A gázüzemű főzőzsámolyokat és elektromos melegítőket a műszak befejezése után 

üzemen kívül kell helyezni. A gázcsapot (őrlángot is) el kell zárni, illetve az elektromos 

hálózatról le kell választani.  

A helyiségekben gondoskodni kell megfelelő számú nem éghető anyagú alátét 

elhelyezéséről. 

A helyiségek rendszeres takarításáról és tisztításáról folyamatosan gondoskodni kell.  

A konyhai szellőző/szagelszívó rendszert a gyártó által meghatározott rendszerességgel, 

annak hiányában szükség szerint, de legalább félévente tisztítani kell, melynek elvégzését 

írásban is dokumentálni kell.  

 

Gázkazánházak  
 

A helyiségekben illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak, a tilalmat a bejárati ajtón 

táblával jelölni kell. 

A helyiségben csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyag, eszköz tárolható 

és használható. 

A kazánház üzemen kívül helyezésekor (pl. fűtési idény befejezésekor) a villamos 

berendezéseket és egyéb készülékeket ki kell kapcsolni. A gáz betáplálást meg kell szüntetni. 

A kazánok működési időszakában a kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről gondoskodni 

kell. A gázkazán felügyeletét csak szakképzett, vizsgázott, valamint a tűzvédelmi előírásokra 

kioktatott személy láthatja el.  

A berendezés kezelési utasítását a helyszínen ki kell függeszteni. Az utasítás 

tartalmazza a kezelő feladatát, kötelességét, üzemzavar esetén a szükséges intézkedések 

végrehajtásának sorrendjét.  

A közlekedési utakat, valamint a kijáratot szabadon kell hagyni, azokat eltorlaszolni 

még ideiglenesen sem szabad.  
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A világító berendezéseket (pl.: asztali lámpa) úgy kell rögzíteni, elhelyezni, hogy az a 

környezetre tűzveszélyt ne jelentsen, legalább 0,5 méteres körzetében éghető anyagot 

elhelyezni tilos. 

Hibás elektromos berendezést, készüléket használni, valamint toldott-kopott vagy 

elhasználódott szigetelésű csatlakozó elektromos vezetéket alkalmazni tilos. 

A kazánház megfelelő szellőzéséről gondoskodni kell, a szellőzőnyílásokat lezárni tilos! 

 

Elektromos kapcsolóterek, elektromos kapcsoló szekrények 
 

A helyiségekben illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak, a tilalmat a bejárati ajtón 

táblával jelölni kell. A berendezéseket csak szakképzett személy kezelheti, illetve 

kapcsolhatja le.  

A helyiségek ajtaját zárva kell tartani, azok elé nyitást akadályozó tárgyat (gépjárművet) 

még átmenetileg sem szabad elhelyezni. 

Villamos leválasztó és szakaszkapcsolók, biztosítékok be- és kikapcsolt állapotát jól 

látható módon meg kell jelölni.  

A helyiségekben és a kapcsoló szekrényekben anyagtárolást folytatni tilos. 

 

Szeméttárolók  
 

Szeméttárolóban a hulladék csak zárt hulladékgyűjtő konténerekben helyezhető el.  

Hulladékgyűjtő konténerbe égő dohányneműt dobni, éghető folyadékot önteni tilos.  

Veszélyes hulladékot a kommunális hulladéktól elkülönítve kell tárolni, az 

környezetvédelmi előírásokat figyelembe véve.  

A hulladékgyűjtő konténerek folyamatos elszállításáról gondoskodni kell.  

 

Gépjármű tárolók, parkolók 
 

A gépkocsi tárolására kijelölt helyen, illetve a parkolóban gépjárművet úgy kell 

elhelyezni, hogy azt tűz esetén könnyen és gyorsan biztonságos helyre lehessen eltávolítani.  

Két jármű között olyan oldal távolságot kell biztosítani, hogy a gépjárművek ajtaja 

legalább az egyik oldalon teljes szélességükben nyithatók legyenek, az egymás mögött álló 

gépjárművek között pedig legalább 0,80 méter távolságot kell megtartani.  

A gépjármű éghető folyadékkal történő tisztítása szigorúan tilos.  

Tűzveszélyes folyadékot lefejteni, tárolni, illetve gépjárművet üzemanyaggal feltölteni 

vagy tűzveszéllyel járó javítást, és egyéb tevékenységet végezni tilos.  

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

vagy robbanást nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos.  

A gépjárműtárolóban tilos olyan gépjárművet elhelyezni, amelyből az üzemanyag folyik 

vagy csepeg.  

A gépkocsiból esetleg elcsöpögött éghető folyadékot azonnal fel kell itatni, és az ehhez 

használt anyagot e célra rendszeresített, zárható fedelű fém tartályban kell elhelyezni.  

A járműre vonatkozó tűzvédelmi szabályok és rendelkezések megtartásáért az üzemben 

tartó, illetőleg a jármű vezetője a felelős.  

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

akadályozza.  

Garázsokban robbanásveszélyes osztályba tartozó anyaggal megrakott szállító jármű 

még ideiglenesen helyezhető el. 
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Közlekedők, folyosók, előterek, kijáratok, vészkijáratok  
 

A közlekedési utak, előterek, ki- és bejáratok egyben a kiürítési, menekülési és mentési 

útvonalak. Ezeket eltorlaszolni, leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad. 

A szélfogó helyiségben semmilyen anyag, tárgy (pl. kerékpár stb.) nem tárolható.  

A bejárati, illetőleg vészkijárati ajtó, kapu előtt járművel megállni tilos.  

A menekülésre számításba vett közlekedőkben elhelyezett installációk, dekorációk, 

anyagok a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják. Az installációk, dekorációk, 

szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak az elhelyezéssel érintett fal 

vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedhetik le. 

A munkahelyek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek 

kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad.  

Bejárati ajtóknál és szélfogóknál elhelyezett függönyök széleit jól láthatóan meg kell 

jelölni. A függönyök széthúzott állapotban nem szűkíthetik le a kijáratot.  

Robbanásveszélyes osztályú anyag (pl. aeroszol, gázpalack, folyadék) menekülési 

útvonalon nem tárolható. 

 

Vizes helyiségek  
 

A helyiségek csak rendeltetésüknek megfelelő tevékenység végzésére használhatók. 

A helyiségekben anyagtárolás tilos, a közlekedési utakat állandóan szabadon kell 

hagyni.  

 

Tűzoltó-, tűzjelző és vészhelyzeti berendezések, eszközök, készülékek 
 

Az ügyvezető intézkedik a tűzoltó készülékek és tűzvédelmi eszközök előírásnak 

megfelelő időközönkénti felülvizsgálatáról.  

A tűzoltó készülékek üzemeltetői ellenőrzéseit az ügyvezető végzi. 

Mindazokon a helyeken, ahol tartalék (biztonsági, helyettesítő világítás) került 

felszerelésre ellenőrizni kell azok megfelelőségét. Ezen vizsgálatokról való gondoskodás a 

villanyszerelő feladata. 

A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, 

hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő 

alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. 

A tűzoltó készülékek helyét, tűzjelző kézi jelzésadókat és egyéb a tűzoltást segítő 

eszközt, berendezést az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet szerinti biztonsági jelekkel kell 

megjelölni. Biztonsági jelek elhelyezésénél a minél nagyobb látómezőt biztosító táblák 

alkalmazását kell előnyben részesíteni. 

Tűzoltási célra rendszeresített homokot, lapátot és vödröket más célra még ideiglenesen 

sem szabad igénybe venni. 

A tűzvédelmi eszközöket, berendezéseket, tűzoltó szakfelszereléseket rendeltetéstől 

eltérően a létesítmény vezetőjének írásos engedélyével és felelősségével lehet használni.  

Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani: 

– az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként, 

– ahol az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet előírja és 

– jogszabályban meghatározott esetekben. 

 

A tűzoltó készülékek, tűzoltást segítő egyéb berendezések és beépített tűzjelző 

berendezés, beépített tűzoltó berendezés rendszeres üzemeltetői ellenőrzésének és 

karbantartásának időszakjai az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 18. mellékletében találhatók 
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valamint az ellenőrzések és karbantartások részletes előírásai is az említett rendeletben 

rögzítettek. 

 

Bérlemények használata 
 

Bérleményekben lévő gépi és villamos berendezések használatával időszakos 

felülvizsgálatával kapcsolatban a bérlő és a bérbeadó közötti szerződés rendelkezik. Ennek 

hiányában a bérbeadó köteles a bérbeadott területen lévő telepített berendezések időszakos 

felülvizsgálatait elvégezni. A bérlő köteles a telepített berendezések állapotát megőrizni, 

meghibásodásuk esetén a bérbeadónak jelezni. A bérlő a bérelt területeken lévő saját nem 

telepített berendezéseiért minden tekintetben felelős.  

A bérlő köteles a tevékenységéhez szükséges engedélyeket a hatóságoktól beszerezni, 

azt a bérbeadónak bemutatni. A bérlő köteles tájékoztatni a bérbeadót minden a bérelt illetve a 

környező terület tűzvédelmét érintő változásról, valamint az általa végzett tevékenység 

tűzveszélyességéről, illetve az általa elvégzett tűzveszélyességi osztályba sorolásról. A 

bérbeadó és a bérlő közösen ellenőrizik, hogy a bérbeadott terület tűzvédelem tekintetében 

megfelel-e a bérlő tevékenységének. 

A bérlők, amíg a bérbeadók egyéb területein tartózkodnak (közlekednek) kötelesek 

betartani a bérbeadó vonatkozó tűzvédelmi szabályozásait. 

 

A munkahely, munkaterület elhagyásával kapcsolatos teendők 
 

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

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

kell szüntetni.  

A munkahelyeken, munkaterületeken a tevékenység befejezése után ellenőrizni kell: 

– nem áll-e fenn tűz- vagy robbanásveszély, 

– a rend és tisztaság meglétét, 

– a hulladékok eltávolítottságát, 

– a közlekedési utak és vészkijáratok szabadon tartását, 

– amennyiben a munkaidőn túl nem szükséges a főelzáró szerelvények és 

feszültségmentesítő kapcsolók elzárását, kikapcsolását. 

A feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat szükség szerint azonnal meg kell 

szüntetni. 

 

 

V. rész 

 

Tűzveszélyes tevékenység 
 

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

okozhat! 

Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek 

megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni. 

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak megbízott vezető által előzetesen 

írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát 

elrendelő feladata. 
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Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi 

szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, 

előírásokra oktatott személy végezhet. (lásd vonatkozó pont) 

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak 

környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt 

megszüntetni, ami tüzet okozhat. 

A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a 

környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen. 

A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem 

szabad. Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs a tüzet azonnal el kell oltani. 

Többnapos engedély esetén a munkát elrendelőnek, vagy megbízottjának az 

engedélyben foglaltak betartásáról a munkavégzés előtt minden nap ismételten meg kell 

győződni. 

Tűzjelzés alkalmával minden tűzveszéllyel járó tevékenységet azonnal meg kell 

szüntetni és a munka csak a jelzés lefújását követő terület ismételt átvizsgálás után 

folytatható. 

A tűzveszélyes tevékenységhez a munka megkezdésétől annak befejezéséig a munkát 

elrendelő felügyeletet köteles biztosítani. A felügyeletet szükség esetén megfelelő 

mérőműszerrel kell ellátni. 

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő, olyan az ott keletkezhető tűz 

oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, eszközt, készüléket köteles biztosítani, amelyekkel a tűz 

terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. 

Alkalomszerű, tűzveszéllyel járó munkavégzésnél az alábbiak szerint kell eljárni: 

– Engedély csak írásban a Szabályzat 1. mellékletekben szereplő minta szerinti 

"Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez" kitöltésével adható ki. . 

– Tűzveszéllyel járó munkákat végeztető terület felelőse a munkát megelőzően köteles 

az engedélyt aláírni. 

– Külső cég által végzett tűzveszélyes tevékenységre az engedély kiadása a külső cég 

feladata. Az engedélyt azonban a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. 

vezetőjével láttamoztatni kell, aki ezt szükség esetén - a helyi sajátosságoknak 

megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni. 

– A külső szervezetnél vagy személynél végzett tűzveszélyes tevékenység 

elvégzéséhez engedélyt, a tevékenységet végzők engedély kiállítására jogosult 

vezetője adja ki. A tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti 

létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - 

a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni. 

– Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó engedélyt maximum 30 

napos érvénytartamra lehet kiadni. 

 

Tűzveszélyes tevékenységet engedélyező alapvető feladata: 

– Ellenőrzi a tevékenység végzésének színhelyét, a munkavégzéshez történő 

előkészítettségét. Ennek során a tűzveszélyes tevékenység olyan környezetét kell 

ellenőrizni, amelyen belül a munkavégzés kellő intézkedések hiányában tüzet 

okozhat.  

– Kiállítja a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt. 

– Ellenőrzi a munkát végzők tűzvédelmi szakvizsgájának, oktatásának meglétét. 

– Gondoskodik a tevékenység biztonságos végzéséhez szükséges tűzoltó eszközök 

készenlétben tartásáról. 

– Biztosítja, hogy a munkavégzés ideje alatt és helyén állandó felügyeletet ellátó és a 

tűz oltására alkalmas eszközt kezelni képes személy álljon rendelkezésre. 
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– A tűzveszélyes tevékenység végzésére kiadott engedély engedélyadója felelős, hogy 

az engedélyben olyan előírások szerepeljenek, melyek biztosítják, hogy a 

munkavégzés helyén a tűz biztonsággal megelőzhető legyen. 

 
 

Általános követelmények tűzveszélyes tevékenység végzésekor 
 

Magánszemélyeknél, nem telepített munkahelyen történő munkavégzéskor a munka 

biztonságos elvégzéséért, a tűzvédelmi és az egyéb biztonsági előírások betartásáért a 

hegesztő személyében felelős. 

Ha a veszélyes berendezésben éghető vagy egészségkárosító anyagok (gáz, gőz, por) 

jelenléte nem zárható ki, akkor a vonatkozó szabványban foglalt feltételek mellett, beszállási 

engedéllyel szabad hegesztési munkát végezni. 

Ebben az esetben a munka megkezdése előtt és a munkavégzés közben méréssel kell 

meggyőződni arról, hogy: 

– tűz- és robbanásveszély, és 

– egészségi ártalom veszélye nem áll fenn. 

 

Ha a tűzgyújtási engedély a munkát végző számára nem egyértelmű, akkor a pontosítást 

az engedély kiadójától meg kell kérni, és a hegesztést csak az egyértelmű utasítás alapján 

szabad végezni. 

 

 

VI. rész 

 

Tűz esetén tanúsítandó magatartás 

Tűzjelzés 
 

A tűz jelzése, az emberi élet mentése és az oltás megkezdése minden állampolgár 

kötelessége! 

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

köteles: 

– Azonnal bejelenteni a hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak, a fővonalú telefon 

készüléken a városi vonalra való kilépés után a 112 telefonszámon, nem fővonalú 

telefon készüléken a porta hívása után a 112 telefonszámon, 

– A hivatásos tűzoltóság értesítése után a munkahelyi vezetőt kell tájékoztatni a 

tűzesetről és a megtörtént riasztásról, valamint a tűzoltóságnak megadott 

információkról, 

 

Tűz esetén az alábbiakat kell közölni a tűzoltósággal: 

– a tűzeset, káreset pontos helyét (címét), 

– milyen anyag ég, milyen terjedelemben, 

– fennáll-e emberi élet veszélye, 

– mi van veszélyeztetve, 

– ki jelezte a tüzet, melyik telefonszámról, 

– továbbá egyértelmű válaszokat kell adni az eseményt felvevő ügyeletes tűzoltó által 

feltett kérdésekre. 
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Tűz esetén tanúsítandó magatartás 
 

Azokon a területeken, ahol tűzjelző rendszer működik, a tűzjelző rendszer jelzése esetén 

azonnal meg kell kezdeni az épület kiürítését, és az épületbe, tűzszakaszba csak akkor lehet 

visszatérni, ha tűzjelző rendszer kezelésére oktatott személy megvizsgálta a jelzés okát, vagy 

a vészhelyzetet elhárították és az épületbe való visszatérés veszélytelenségéről meggyőződtek 

és a tűzoltás vezető is engedélyezte. 

Tűz esetén mindig csak annyi dolgozó legyen az esemény színhelyén, amennyire a 

mentéshez és a tűzoltáshoz szükség van. 

A tűz oltása után mindent változatlanul kell hagyni a tűzvizsgálat és a kármegállapítás 

sikeres lefolytatása érdekében. 

A tüzet először észlelő haladéktalanul riasztani köteles a dolgozókat a rendelkezésre 

álló - figyelmet felkeltő - eszközzel, ennek hiányában élőszóval. 

esetén a tűz jelzésében, továbbá a tűzoltási tevékenységben, a mentési munkában - 

amennyiben az életveszéllyel nem jár - minden dolgozó köteles részt venni. A tűzoltásban 

való közreműködés, az abban való segítségnyújtás mindenkinek állampolgári kötelessége. 

Aki a tűzoltásban nem vesz részt, azt megtagadja vagy felróhatóan elmulasztja, 

szabálysértési, illetve büntetőjogi szabályok alapján felelősségre vonható. 

A tűzeset vagy egyéb baleset észlelése, illetve annak közlése után, ha szükséges az 

berendezések vészleállítását, a rendelkezésre álló egyéni védőeszközök felvételét, a megadott 

útvonalakon a veszélyeztetett körzet elhagyását kell megoldani. 

A mindenkori vészhelyzetnek megfelelően meghatározott gyülekezési körletet kell 

elfoglalni, majd felkészülni a mentési, illetve mentesítési feladatokra.  

Jelentős anyagi kár és/vagy személyi sérülés, halál esetén mindenképpen értesíteni kell 

a tűzoltóságon kívül: 

– mentőszolgálatot, 

– rendőrkapitányságot. 

 

 

 

 

Készült: 2019. 03.29. 
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A készítő tűzvédelmi szakmai képesítését igazoló dokumentum egyedi azonosítói: 

kiállító intézmény: Belügyminisztérium Katasztrófavédelmi Oktatási 

Központ 

címe: Budapest, 1033, Laktanya u. 33. 

szakmai képesítés megnevezése: tűzvédelmi szakelőadó (OKJ 71 8915 01) 

dokumentum száma: V-11/2011 

kiállítás dátuma: 2001.01.24. 

 

 

Mellékletek: 
 

1. melléklet Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez  

2. melléklet Tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv (minta) 
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Feltételek 
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez 

 

Kitöltési útmutató 
- Minden egyes igen/nem válasznál a megfelelő négyzetbe X-et kell írni. 

- A szövegrészek nem vonatkozó részeit ki kell húzni. 

- Munkavégzés ideje alatt ezen dokumentumot a munka helyszínén kell tartani. 

- Munkavégzést követő ellenőrzés és aláírás után a dokumentumot az engedélyező 2 évig köteles 

megőrizni. 
 

1. Érvényes: .................. év .................. hó .................. nap  .................. órától 

 .................. év .................. hó .................. nap  .................. óráig 

 

2. Munkavégzés helye:  
 .........................................................................................................................................................................  

 

3. A munkát végző dolgozó munkáltatójának neve: 

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

 

2. A munkát végző dolgozó: 

 neve: tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának száma: 

 …………………………………………. ………………………………….….. 

 …………………………………………. …………………………………...… 

 …………………………………………. …………………………………...… 

 

5. A tűzveszéllyel járó munka leírása, az érintett berendezések: 
 .........................................................................................................................................................................  

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

 

6. A tűzveszélyes tevékenység fajtája: 

 Igen Nem 

Hegesztés   

Lángvágás   

Szikraképződéssel járó csiszolás, vágás   

Nyílt lánggal történő olvasztás   

Egyéb: ………......................................................................................………………………… 

 

Megjegyzés: 
Tűzveszélyes tevékenységnek minősülnek azok a munkák, amelyek a környezetében lévő éghető 

anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel és/vagy nyílt lánggal, 

izzással, parázslással, szikraképződéssel jár. 

 

7. Biztonsági intézkedések a munka megkezdése előtt: 

A veszélyeztetett területen/berendezésen az alábbi biztonsági intézkedéseket kell végrehajtani: 

 Igen Nem 

Az éghető anyagokat, szennyeződéseket, porlerakódást el kell távolítani   

Az éghető anyagokat nem éghető anyaggal le kell takarni, vagy árnyékolni   

Az éghető anyagokat nedvesen kell tartani   

Másik helyiségekbe vezető nyílásokat nem éghető anyaggal le kell választani   

Gázpalackokat el kell távolítani   

A területet/berendezést - éghető gáztól/gőztől mentesíteni kell   
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 Igen Nem 

A területet/berendezést magas oxigéntartalomtól mentesíteni kell   

A levegő oxigéntartalmát, éghetőgáz / gőz-tartalmát méréssel ellenőrizni kell   

 a mérendő gáz/gőz megnevezése   megengedett max. koncentráció 

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

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

Tűzoltókészülék, vagy egyéb oltófelszerelés készenlétbe   

helyezése, fajtája   .............................................................................................  

Egyéb intézkedések   .........................................................................................    

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

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

 

8. Biztonsági intézkedések a munkavégzés során: 

 Igen Nem 

A levegő oxigéntartalmát, éghetőgáz/gőz-tartalmát   

(a 7. pontban megnevezett gázokra/gőzökre) folyamatosan mérni kell 

Tűzőrséget kell biztosítani a munkavégzés ideje alatt   

tűzőrséget ellátó személy neve   ........................................................................  

Tűzőrséget kell biztosítani a munka befejezését követően ...................... óráig   

tűzőrséget ellátó személy neve   ........................................................................  

Egyéb biztonsági intézkedések   ........................................................................    

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

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

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

 

9. A tevékenység engedélyezése 

Valamennyi biztonsági intézkedés a 7. pont alapján teljesítésre került. A 8. pontban foglalt 

biztonsági intézkedések előkészítése megtörtént, azok a munkavégzés során végrehajtásra 

kerülnek. 

A munkát végző az engedélyező részéről oktatásban részesült a tevékenységet érintő tűzvédelmi és 

biztonsági ismeretekből, a teendő intézkedésekről. 

A munka a feltételek teljesülése mellett elvégezhető. 

 

 

 

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

 Dátum (óra) jóváhagyó megbízó tevékenység felelős vezetője 

  név, aláírás név, aláírás név, aláírás 

 

10. A tevékenységet követő ellenőrzés 

A munkát végző kijelenti, hogy a munkát a dokumentumban foglaltak szerint elvégezte, a 

munkavégzés helyszínét és környezetét tűzvédelmi szempontból átvizsgálta, s minden olyan 

körülményt megszüntetett, ami tüzet vagy robbanást okozhat. 

A biztonsági intézkedések megszüntethetők. 

 

 

 

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

 Dátum (óra) megbízó tevékenység felelős vezetője 

  név, aláírás név, aláírás  

 

  



Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft.  Tűzvédelmi szabályzat 

 

TŰZVÉDELMI OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV (MINTA) 
 

Időpont: …………………………………………………………………….. 

Oktatás jellege: □ új belépő □ rendkívüli □ időszakos 

Oktató neve és beosztása:

 ………………………………………………………………….…. 

Oktatás tárgya: 

– a Kft. Tűzvédelmi szabályzatának vonatkozó részei 

– a munkavállalók tűzvédelemmel kapcsolatos jogai és kötelességei 

– a munkavállalók munkakörével, tevékenységével kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket 

– alkalmazandó tűzvédelmi és biztonsági jelölések, 

– az épületre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, 

– az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének feltételei 

– tűzjelzés, a riasztás, a menekülés lehetséges módozatai, a tűzvédelmi eszközök 

használatára vonatkozó előírások  

 

Aláírásommal igazolom, hogy a fenti tárgyú oktatást meghallgattam, az elhangzottakat 

tudomásul veszem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 

 

A dolgozó neve A dolgozó 

beosztás 

A dolgozó sajátkezű aláírása 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 

 

oktató aláírása 


