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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított 1996.
évi XXXI. Tv. 19.§-ában foglaltak, továbbá a Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről
rendelkező módosított 30/1996. (XII. 6.) BM rendeletben foglaltaknak megfelelően a
9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ előírásainak figyelembevételével, kiadom a
NÁDASDY - VÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR területére vonatkozó
tűzvédelmi szabályzatot.
A szabályzat hatálya kiterjed:
-

a Nádasdy - Vár Művelődési Központra,
a Könyvtárra a Nádasdy várban
a Rábasömjén klub

A szabályzat tartalmazza az intézményben munkát, szolgáltatási tevékenységet végzők, és
bármilyen más okból ott tartózkodó személyek (látogatók, szakipari munkát végzők stb.)
tűzmegelőzéssel és esetleg keletkező tűzeset eloltásával kapcsolatos feladatait. A
tűzvédelmi szabályzatot minden munkavállalóval ismertetni kell. Évente egy
alkalommal a munkavállalók részére oktatást kell tartani a szabályzat anyagából,
melynek megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni és az oktatott személlyel alá
kell íratni.
Az intézményvezető évente egy alkalommal köteles oktatni az intézmény munkavállalói
számára Szabályzatban foglaltakat. A létesítmény használati egységeiben alkalmanként
tartózkodó személyeket (pl.: látogatók, kliensek, szakipari munkát végzők stb.) e
szabályzat rájuk vonatkozó részeiről tájékoztatni kell annak, aki velük kapcsolatban van.
A Tűzvédelmi Szabályzat be nem tartása szabálysértési eljárást, szándékos megsértése
esetén a keletkezett tűzkár nagyságától függően büntetőeljárást vonhat maga után. A
létesítmény tűzvédelmi szervezet működtetésére nem kötelezettek.
A szabályzatot az alábbi esetekben kell felülvizsgálni:
• A szervezeti felépítések változása esetén;
• Tűzveszélyességi osztályba sorolás változása esetén;
• Tűzvédelmi rendelkezések, jogszabályok változása esetén;
• A létesítményben a tűzvédelemre kiható változás esetén;
Ezeken túlmenően legalább 5 évenként el kell végezni a Szabályzat felülvizsgálatát, melynek
szükség szerinti átdolgozásáról, illetve annak kezdeményezéséről az intézmény vezetője, vagy
a tűzvédelmi feladatok ellátásával megbízott személy, köteles gondoskodni. A Szabályzatot
átdolgozása során a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén úgy kell átdolgozni,
módosítani, hogy az naprakész legyen. A Tűzvédelmi Szabályzat kiadása napján 2010. június
15-én lép hatályba.
A Szabályzatban foglaltaktól eltérni csak az intézmény vezetőjének engedélyével szabad.
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II. TŰZVÉDELMI FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

Az intézmény vezetőjének tűzvédelmi feladatai (Kondor János igazgató):
A tűz elleni védekezés a létesítmény területén a létesítmény vezetőjének irányításával
valósul meg. Felelős a létesítmény tűzvédelmi tevékenységének irányításáért,
helyzetéért.
Jogosult a létesítménnyel munkaviszonyban álló valamennyi munkavállalónak
tűzvédelmi ügyben utasítást adni, minden tűzvédelmi ügyben intézkedést tenni.
Feladatai:
•

Ismerteti a munkavállalókkal a tűzvédelmi szabályzatot, gondoskodik a
létesítményre kiadott tűzvédelmi szabályzat, folyamatos naprakészségéről, és
annak megismertetéséről;

•

Gondoskodik arról, hogy a munkavégzésben részt vevő munkavállalók munkába
állás előtti tűzvédelmi oktatása megtörténjen és biztosítja rendszeres tűzvédelmi
továbbképzésüket.

•

Az oktatás megtartását oktatási naplóban rögzítteti és az oktatottal aláírattatja;

•

Biztosítja a
feltételeket;

•

Részt vesz a hatósági tűzvédelmi ellenőrzéseken, a feltárt hiányosságok
megszüntetésére intézkedik;

•

Bejelenti Sárvár Város Tűzoltósága felé a létesítmény tűzvédelmi helyzetére, a
tűzoltás feltételeire kiható olyan tevékenységet, változást – annak megtétele előtt
15 nappal, a váratlan esetekben azonnal, az új tűzveszélyességi osztályba sorolásra
vonatkozó javaslat megküldésével – amely a gazdasági társaság, az épületek, a
helyiségek vagy szabadterek tűzveszélyességi osztályba sorolásának
megváltoztatását teszi szükségessé;

•

Tűz esetén biztosítja az oltási mentési feltételeket a szükséges műszaki feladatok
elvégeztetésével.

•

Az intézmény munkavállalói által önállóan, tűzoltóság igénybevétele nélkül
eloltott tüzet is (utólagos tűz) bejelenti Sárvár Város Tűzoltóságára ( 9600
Sárvár, Batthyány u. 65. Tel: 95/320-032).

•

Gondoskodik a helyszín változatlanul hagyásáról a tűzoltóság képviselőjének a
megérkezéséig;

•

Intézi a tűzvédelmi eszközök, felszerelések, berendezések beszerzését, azok
szükséges karbantartási, felülvizsgálati stb. ügyeit;

•

Elvégezteti a mellékletben előírt felülvizsgálatokat, intézkedik a feltárt
hiányosságok megszüntetésére.

•

Előzetes egyeztetés alapján lehetővé teszi a tűzoltóság részére helyszíni
gyakorlatok megtartását;

létesítmény

tűzvédelmi

feladatainak

ellátásához

szükséges
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•

Meghatározza, engedélyezi az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének
feltételeit;

•

A létesítmény belső ellenőrzése, a hivatásos tűzoltóság által feltárt hiányosságokat
megszünteti, azok előfordulásának megakadályozására intézkedést foganatosít,
szükséges esetekben felelősségre vonást kezdeményez;

•

Köteles a munkavállalók tevékenységét figyelemmel kísérni. Hiányosság,
szabálytalanság észlelése esetén intézkedni;

•

Gondoskodik a munkahelyen lévő tűzoltó felszerelések és eszközök előírás szerinti
tárolásáról, szakszerű használatáról;

•

A napi tevékenység befejezésekor, a munkaterület elhagyásakor ellenőrizteti a
tűzvédelmi használati szabályok megtartását, különösen az áramtalanítások
elvégzését.

•

Biztosítja a munkavállalók számára szükséges tűzvédelmi ismeretek, az előírt
tűzvédelmi képesítések megszerzését.

•

Évenként gondoskodik a Tűzriadó terv gyakoroltatásáról

Az igazgatót helyettesítő személyek feladatai (Markó Péter ig.h.; Bődi Piroska
ig.h .könyvtárvezető):
•
•
•
•
•
•
•
•

részt vesz a tűzvédelmi szemlén és a feltárt hiányosságok megszüntetéséről
gondoskodik
rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi előírások betartását
gondoskodik arról, hogy a tűzvédelmi felszerelések és eszközök biztosítva,
üzemképes állapotban legyenek
a tűzvédelmi felülvizsgálatok megtörténtét figyelemmel kíséri
szervezi a dolgozók tűzvédelmi továbbképzését, gondoskodik az oktatás
végrehajtásáról
véleményezi az intézmény területén a tűzveszélyes tevékenység eseti
engedélyezését, szükség esetén gondoskodik a felügyeleti szolgálat
biztosításáról
figyelemmel kíséri az intézmény területén tartott műsoros rendezvények
tűzvédelmét
tevékenységéről beszámol az intézmény vezetőjének.

A könyvtár, illetve a külön telephelyen működő létesítmények vezetőinek
tűzvédelmi feladatai (Wittinger Oszkár falugondnok):
•
•
•

munkairányító tevékenységük során figyelemmel kísérik a tűzoltó eszközök
meglétét, üzemképességét
az irányításuk alatt lévő dolgozókkal folyamatosan betartja a tűzvédelmi
előírásokat
elősegítik, hogy a dolgozók megismerjék a tűzvédelmi szabályokat, előírásokat
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•
•
•

működési területükön rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi szabályok
betartását, hiányosságok esetén intézkedik azok megszüntetéséről
véleményezi vagy véleményezteti a munkaterületén a tűzveszélyes
tevékenység eseti engedélyezését, eseti előírások megtételéről és megtartásuk
ellenőrzéséről
a tűzvédelmet is érintő változásokról tájékoztatja a tűzvédelmi előadót

A dolgozók tűzvédelmi feladatai
A dolgozók kötelesek:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Megismerni, elsajátítani, alkalmazni és végrehajtani a munkaterületükre,
tevékenységükre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, tűzvédelmi használati
szabályokat.
Előírás szerint részt venni a tűzvédelmi oktatásokon, továbbképzéseken, az azon
való részvételt aláírásával igazolni kell.
Munkaterületükön lévő tűzoltó berendezések, tűzoltó készülékek használatát
kezelését megismerni, elsajátítani.
A tűzvédelmi felszerelések, tűzoltó eszközök ép, működőképes állapotát megóvni,
a rongálókkal szemben határozottan fellépni.
Tűzeset, vagy káreset alkalmával a tűzbejelentési kötelezettségnek eleget tenni és a
Tűzriadó Tervben a részére meghatározott műszaki mentési feladatokat
végrehajtani, a tűz oltásában a tűzoltás vezető utasításainak végrehajtásában részt
venni.
A személyesen észlelt vagy tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságokat,
szabálytalanságokat közvetlen munkahelyi felettesének jelenteni.
Munkahelyi rendet, tisztaságot tartani, megszüntetni minden olyan körülményt,
amely tüzet okoz.
Alkalmi tűzveszélyességi tevékenységhez a munkahelyi vezetőtől írásbeli
engedélyt kérni.
A munkavégzés befejeztével szemrevételezéses ellenőrzést tartani a munkahelyén,
ennek keretében el kell végezni az áramtalanítást és a gáz elzárás műveleteit, meg
kell győződni arról, hogy a tevékenységből eredően nem keletkezett-e tűzveszély.
Különös figyelmet fordítani arra, hogy írógépek, számítógépek, elektromos
háztartási eszközök pld: kávéfőző, rezsó, stb. ne maradjanak bekapcsolt
állapotban.
Tűz esetén a tűzvizsgálatot végző személyek munkáját köteles segíteni.
Tűzvédelmi szakvizsgát tenni, ha a munka végzéséhez szükségeltetik.

A létesítményben szakipari, karbantartási stb. munkát végző idegen vállalat,
vállalkozás dolgozóinak tűzvédelmi feladatai:
•

•

Az idegen dolgozók számára a munkaterületet biztosítani kell. A munkaterület
átadásakor tájékoztatást kell adni a közművek elzáró szerelvényeinek helyéről, az
alkalmazható és a munkahely közelében található kézi tűzoltó készülékekről, a
tűzjelzés lehetőségeiről;
A munkaterület tűzvédelmére vonatkozó előírásokat szerződésben rögzíteni kell;
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•

A tűzvédelmi előírások betartásának felelőseként mindenkor a felvonuló szervezet,
vállalkozás helyi vezetőjét kell megnevezni és ezt a szerződésben, rögzíteni;

Tűz esetén tanúsítandó magatartás
Az intézmény területén keletkezett tüzet vagy annak közvetlen veszélyét elsősorban
Sárvár Város Tűzoltóságának (Tel: 105), akadályoztatása esetén a rendőrségnek vagy a
mentőszolgálatnak, késedelem nélkül be kell jelenteni. A tűzoltóság közreműködése
nélkül eloltott, illetőleg az emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is késedelem nélkül
be kell jelenteni Sárvár Város Tűzoltóságának. A tűzeset helyszínét a tűzoltóság
képviselőjének megérkezéséig változatlanul kell hagyni.
A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:
-

A tűzeset, káreset pontos helyét (címét)
Mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve
Emberélet van-e veszélyben
A jelző nevét, a jelzésre használt távbeszélő számát

A létesítményben keletkezett tűz jelzése, a munkavállalók, és látogatók riasztása
élőszóval történik. A „riasztás” elhangzása után az épületeket – veszélyzónát – el kell
hagyni, a szabadban biztonságos helyen kell gyülekezni, majd az irányító személy
intézkedéseinek megfelelően cselekedni, illetve a helyzetből fakadóan az oltást
azonnal megkezdeni.
Elsődleges feladat az életmentés. A létesítményben tartozódó emberek mentése a
munkavállalók segítségével történik. Az épületekből való kivonulást a kijelölt
menekülési (irányfények) útvonalak igénybevételével kell végrehajtani. Az
életmentést követően, ha arra lehetőség van, anyagmentést kell a dolgozóknak végezni. Az
anyagmentésnél elsődlegesen a kiemelten fontos fontosabb, értékesebb berendezéseket,
eszközöket kell menekíteni. Ha a beavatkozás a közreműködők részére veszélyt
jelenthet akkor a helyszínt haladéktalanul el kell hagyni. Tűz vagy annak közvetlen
veszélye észlelésekor a veszélyeztetett gép, berendezés, épület áramtalanítását, vezetékes
gáz jelenléte esetén az épületek gázvezeték főcsapjának lezárását el kell végezni lehetőleg
a tűz oltásának megkezdése előtt. Áramtalanítás elvégzése nélkül a tűz oltásához vizet
felhasználni tilos. A tűz oltását a létesítmény munkavállalói kötelesek ellenszolgáltatás
nélkül közvetlen részvételükkel, adatok közlésével, az intézmény eszközeinek,
felszereléseinek, anyagainak rendelkezésre bocsátásával elősegíteni, továbbá a helyszínre
érkező tűzoltás vezető erre irányuló felhívását maradéktalanul teljesíteni, valamint a
tapasztaltakról tájékoztatni. A tűzjelzés lehetőségét állandóan biztosítani kell. A fővonali
távbeszélő telefonkészülék mellett a tűzoltóság hívószámát 105 fel kell tüntetni.

Tájékoztatás a tűzvédelmi hatósági ellenőrzésekről:
•
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság hatósági jogkörében tűzvédelmi hatósági
ellenőrzést tart.
•
Vizsgálja a jogszabályok, kötelező érvényű szabályok, hatósági határozatok be
vannak-e tartva a gazdálkodó tevékenységet végzőknél és jogszabálysértés megállapítása
estén köteles intézkedni annak megszüntetésére.
Ezek az intézkedések a következők lehetnek:
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- Felhívás a szabálytalan állapot megszűntetésére
- Helyszíni bírság kiszabása
- Tűzvédelmi szabálysértési feljelentés megtétele
- Tűzvédelmi bírság kiszabása
- Más hatóság megkeresése intézkedés megtételére
•
A hatósági ellenőrzések során vizsgálják azon tűzvédelmi előírások betartását,
amit a tulajdonosnak, illetve a bérlőknek kell betartani.
•
A tűzvédelmi szabályokat a Magyarország területén élő magánszemélyek és
gazdálkodó tevékenységet folytató szervezetek egyaránt kötelesek megismerni és
betartani.
•
E szabályzat előző és későbbi fejezeteiben foglaltak betartása esetén a hatályos
tűzvédelmi jogszabályok előírásai teljesítve vannak.

III. A HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI
SZABÁLYAI
Általános szabályok:
•

A Nádasdy Várat, mint építményt, annak egyes részeit (helyiségeit, tűzszakaszait),
csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési, telephely) engedélyben
megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.

•

A nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő használatkor, a létesítményben, helyiségben
tartandó rendezvények esetén, (kiállítás, bemutató, alkalomszerű kulturális
rendezvény, koncert, disco, stb.) a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági
intézkedéseket a rendezvény szervezője, rendezője köteles írásban meghatározni és a
rendezvény időpontja előtt 15 nappal azt, tájékoztatás céljából az illetékes hivatásos
önkormányzati tűzoltóságnak megküldeni.

• A rendezvény szervezője által készített tűzvédelmi előírások az alábbiakat
tartalmazzák:
a) kiürítés számítást,
b) tűzterhelés számítást,
c) a rendezvény helyszínéül szolgáló helyiségek léptékhelyes alaprajzait és a kiürítésre
számításba vett kijáratok elhelyezkedését, méretét,
d) a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait,
e) a tűz esetén szükséges teendőket,
f) a tűz jelzésének és oltásának módját.
• A rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi előírásait tartalmazó iratokat és azok
mellékleteit, a rendezvényt követően legalább egy évig meg kell őrizni.
• A termelést (előállítást, feldolgozást), a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt,
illetőleg az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a
tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, veszélyességi övezetben,
helyiségben, tűzszakaszban, építményben szabad folytatni.
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•

A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott
folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. Az
épületben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a
vonatkozó jogszabályban megengedett tűzterhelési értéket.

•

Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot alkalomszerűen csak
szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol
egyidejűleg gyújtóforrás nincs.

•

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 zárószerkezetet, a füstelvezető kezelőszerkezetet, a nyomásfokozó
szivattyú kapcsolóját, valamint a beépített tűzvédelmi berendezés kézi kezelő
szerkezetét és a közvetlen tűzjelző távbeszélő készüléket jól láthatóan meg kell jelölni.

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 előzetesen írásban meghatározott feltételek
alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata.
•

A külső szervezet vagy személy által végzett 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 feltételeknek tartalmaznia kell
a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi
szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a
vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.
• Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi
szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi
szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
• A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől
annak befejezéséig a munkát elrendelő - szükség esetén műszeres - felügyeletet
köteles biztosítani.
• A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására
alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak
környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt
megszüntetni, ami tüzet okozhat.
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Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek
meghatározása:
Tűzveszélyes tevékenység az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag
gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, és / vagy nyílt
lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár.
Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tűzet vagy robbanást,
okozhat. Ilyen jellegű tevékenységek pl. villamos ívhegesztés vagy kézi köszörű
használata.
A létesítmény területén alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére engedélyt
adhat ki az intézményvezető. Az engedély kiadásakor a Szabályzat melléklete szerinti
formanyomtatványt, mint írásos engedélyt kell a tevékenység megkezdése előtt egy
példányban kiállítani, melyet a munkát (tevékenységet) végző munkavállalónak kell
átadni, aki köteles azt a tevékenység folytatása alatt magánál tartani, és a benne
foglaltakat maradéktalanul betartani. A tevékenység befejezése után az engedélyt
kiállítónak vissza kell adni, jelezve ezzel azt, hogy a tűzveszélyes tevékenységet
befejezte, a helyszínt és a környezetet tűzvédelmi szempontból átvizsgálta, minden olyan
körülményt megszüntetett, amely tüzet okozhat. Az engedélyt a tűzoltóság képviselőjének
kérésére fel kell mutatnia. Az intézmény területére kiadott alkalomszerű tűzveszélyes
tevékenységről szóló engedélyeket egy évig a tűzvédelmi iratok között meg kell őrizni.

A tevékenység végzéséhez szükséges feltételek, szabályok:
1)
Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak tűzvédelmi követelményeknek
megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni.
Alkalmas hely az: ahol éghető épületszerkezetek nincsenek beépítve a
tevékenység közelében, és nincs olyan éghető anyag elhelyezve, tárolva, ami a
tevékenységtől meggyulladna.
2)
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet akkor végeznek, ha a tűzveszélyes
tevékenységet nem az arra kijelölt tűzvédelmi követelményeknek megfelelő helyen
végzik, pl.: az irodában hegesztenek.
3)
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet „ELŐZETESEN ÍRÁSBAN
MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEK„ alapján szabad végezni.
4)
A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata.
5)
A külső vállalkozás vagy vállalkozó által végzett tűzveszélyes tevékenység
feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával
egyeztetni kell, aki azt szükség esetén a helyi sajátosságokkal köteles kiegészíteni.
6)
A munkát elrendelő, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést,
készüléket köteles biztosítani, szükség esetén műszeres felügyeletről kell gondoskodnia.
7)
A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak
környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt
megszüntetni ami tüzet okozhat.
8)
Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek
(engedélyeknek) tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a
munkavégző nevét – tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetén – a bizonyítvány
számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat előírásokat.
9)
A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak
környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt,
megszüntetni, ami tüzet okozhat.
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10)
A pirotechnikai termékek felhasználása –tűzijáték- alkalomszerű tűzveszélyes
tevékenységnek minősül, amihez a terméket felhasználó hatósági engedély megkérésére
kötelezett.

Dohányzás:
•

Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott
eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

•

Dohányozni nem szabad az „A” - ”C” tűzveszélyességi osztályba tartozó
veszélyességi övezetben, szabadtéren, helyiségben, továbbá ott, ahol az tüzet vagy
robbanást okozhat. A dohányzási tilalmat a vonatkozó műszaki követelmények által
meghatározott biztonsági jellel kell jelölni.

• Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségbe, építménybe, szabadtérbe
gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre
jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.

Raktározás, tárolás:
•

Egy helyiségben az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző
halmazállapotú anyagok vagy a „C” és „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó
anyagokkal együtt - amennyiben vonatkozó műszaki követelmények ettől eltérően
nem rendelkezik - nem tárolhatók.

•

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

•

Tetőtérben és talajszint alatti helyiségben „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba
tartozó anyagot tárolni nem szabad.

•

Az épület tetőterében, padlásán éghető anyagot csak úgy és olyan mennyiségben
szabad elhelyezni, 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 raktározás, tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell
tartani.

Tűzoltási út, terület és egyéb utak:
•

A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint
vízszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani,
amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
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• Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolóját, a
közmű nyitó- és zárószerkezetét, a tűzjelző kézi jelzésadóját, a nyomásfokozó
szivattyút, valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetét, nyílásait, továbbá a
tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat,
ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

Kiürítés:
•

A helyiség, a tűzszakasz és az építmény kiürítési útvonalait, valamint az azokon
elhelyezett kijáratokat - a kiürítési idő alapulvételével - jogszabályba foglalt számítás
alapján kell méretezni.

•

Az épületekben a kijárati, vészkijárati ajtókat, valamint a menekülési útvonalakat,
azok teljes hosszán világító biztonsági jelzésekkel meg kell jelölni oly módon, hogy az
épület bármely pontján minden esetben legalább egy menekülési útvonaljelző
biztonsági jel látható legyen.

•

A tűzoltó eszközöket, berendezéseket tűzvédelmi jelzéseknek megfelelő színnel,
valamint irányjelző biztonsági jelek elhelyezésével, valamint a tűzoltó berendezések
tárolására szolgáló helyeket vagy azok bejáratait a megfelelő színnel történő
megjelöléssel kell azonosítani. A tűzoltó berendezések azonosítására szolgáló szín a
vörös. A biztonsági jel vörös felületének megfelelő nagyságúnak kell lennie a könnyű
azonosítás érdekében.

•

Ahol a természetes fény nem elég erős ott a tűzoltó eszközök utánvilágító, vagy
világító biztonsági jeleket kell alkalmazni.

• Az építmény, épület üzemeltetője köteles a biztonsági jelzéseket karbantartani, a
világító jelzések működését, működőképességét jogszabályban, vagy vonatkozó
szabványban, ezek hiányában a gyártó által előírt rendszerességgel ellenőrizni, azt
ellenőrzési naplóban dokumentálni, továbbá a biztonsági jeleket a körülmények
változásaiból adódóan vagy elhasználódásuk miatt szükségszerűen cserélni, illetőleg a
meglétükről meggyőződni. Azokat a jelzést adó eszközöket, amelyek hálózati
energiaforrásról működnek, tartalék energiaforrással kell ellátni úgy, hogy a hálózati
energia kimaradása ne okozza azok működésképtelenségét.

Tüzelő, fűtőberendezés:
•

Az égéstermék-elvezetővel rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés csak
teljesítményének megfelelő, illetőleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható.

•

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

•

Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést
szabad használni.

•

Az éghető gázzal és az éghető folyadékkal üzemeltetett tüzelő-, illetőleg
fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, meghatározott kezelési osztálynak
megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.

•

A tüzelő-, fűtőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra
alkalmas személyre szabad bízni.

a
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•

A szilárd tüzelőanyag-üzemelésű tüzelő- és fűtőberendezést csak szilárd tüzelő- vagy
engedélyezett begyújtó anyaggal szabad begyújtani és üzemeltetni.

•

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

•

A gyártó, vagy külföldi termékek esetében a forgalomba hozó a fogyasztók részére
köteles meghatározni a tüzelő-, a fűtő- és a hozzá csatlakozó hőhasznosító berendezés
használatára és karbantartására vonatkozó tűzvédelmi követelményeket, valamint a
berendezéstől megtartandó távolságokat. Az üzemeltető, vagy a berendezés
kezelésével megbízott köteles a használati (kezelési) utasításban foglaltakat
megtartani, a berendezést annak megfelelően üzemeltetni.

•

Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, valamint az éghető
folyadékot a központi fűtőberendezés vezetékétől és fűtőtestétől 1 méter távolságon
belül nem szabad elhelyezni.

•

Éghető padozatú vagy padlóburkolatú helyiségben a szilárd tüzelőanyaggal
üzemeltetett tüzelőberendezés ajtaja elé olyan nem éghető (A1 tűzvédelmi osztályba
tartozó) anyagú parázsfelfogót kell elhelyezni, amely biztosítja, hogy a kihulló vagy
kipattanó parázs (szikra) ne juthasson az éghető padozatra, illetőleg az a
tüzelőberendezés környezetében elhelyezett éghető anyagra gyújtási veszélyt ne
jelentsen.

•

A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáz- és olajtüzelésű
berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni, a vaskályhákban pedig a tüzet el kell
oltani és a salakot el kell távolítani. Cserépkályhában a tüzelést a munka befejezése
előtt 2 órával meg kell szüntetni és a kályhaajtót a helyiség elhagyásakor le kell zárni.
A munkahely elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.

•

Salakot és hamut csak teljesen lehűtött állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a
kijelölt salaktárolóba, illetőleg a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.

•

Az intézmény fűtéséről a sárvári távhő gondoskodik.

Villamos berendezés:
• 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 berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik
az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább
háromévenként,
a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább
hatévenként,
a „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább
kilencévenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt
hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.
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•

Az előzőekben meghatározott gyakoriságtól függetlenül az engedélyhez kötött
átalakítás (telepengedélyezési, működési, vagy rendeltetés megváltoztatása) során a
helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezésein a felülvizsgálatot el kell
végezni, ha:
a) az új rendeltetéshez a fent említettnél - veszélyesebb tűzveszélyességi osztályba
sorolás miatt - gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg;
b) az új rendeltetés a helyiség, épület tűzveszélyességi osztályát nem változtatja meg,
de a korábbi rendeltetéshez a előírt felülvizsgálat gyakoriságának 2/3-a eltelt.”

Villám és sztatikus feltöltődés elleni védelem:
• A villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik
az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren
legalább háromévenként,
a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren legalább
hatévenként,
a „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren legalább
kilencévenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt
hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni
kell.

Tűzoltó berendezések, készülékek, felszerelések:
• A Kossuth Lajos Művelődési Központban legalább egy darab, az ott keletkezhető tűz
oltására alkalmas - a vonatkozó jogszabályban és szabványban foglalt
követelményeknek megfelelő - tűzoltó készüléket kell elhelyezni a következők
szerint.
a) az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben, és veszélyességi
övezetekben minden megkezdett 50 m2 alapterület után,
b) az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, és szabadterek a)
pont hatálya alá nem eső részein - attól függően, hogy azok milyen tűzveszélyességi
osztályúak - a c)-e) pontban foglaltak szerint,
c) a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, és szabadterek a) pont
hatálya alá nem eső részein az - „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó
helyiség, valamint veszélyességi övezet területével csökkentett - alapterület minden
megkezdett 200 m2-e után, de legalább szintenként,d) a „D” tűzveszélyességi
osztályba tartozó építmények, és szabadterek a) pont hatálya alá nem eső részein az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, valamint veszélyességi
övezet területével csökkentett - alapterület minden megkezdett 600 m2-e után, de
legalább szintenként,
e) az „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, és szabadterek a) pont
hatálya alá nem eső részein szükség szerint.
•

A tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést jól láthatóan, könnyen
hozzáférhetően a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan
használható, üzemképes állapotban tartani. Közösségi építményben a - falitűzcsappal
kombinált tűzoltókészüléket tartó falitűzcsap szekrény, vagy tűzoltókészülék tartó
szekrény kivételével - tűzoltó készüléket legfeljebb 1,35 m - talpmagasság
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-akadálymentes elhelyezési magasságban kell rögzíteni. Helyéről eltávolítani, a
rendeltetésétől eltérő célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak
szerint szabad.
• A tűzoltó készülékeket évenként kell ellenőrizni, felülvizsgálni, karbantartani, (kivéve
az MSZ 1040 szabvány szerint gyártott készülékeket, melyeket félévenként) fajtától
függően ötévenként, illetve tízévenként nyomáspróbának kell alávetni.
• A tűzoltó készülékek ellenőrzését és karbantartását csak OKF regisztrációs számmal
rendelkező szervezet jogosult végezni.
• A tűzoltó készülék negyedéves vizsgálata alkalmával ellenőrizni kell:
• a) a tervezett telepítési (készenléti) helyen vannak-e,
• b) láthatók-e és a készülékkel szemben állva a címke olvasható-e,
• c) használatba vétele nem ütközik –e akadályba,
• d) jelzőműszer esetén az nem hiányzik-e, helyes értéket mutat-e,
• Az ellenőrzést követően, ezt jogszabálynak megfelelően dokumentálni kell.
•
•
•

Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését nem hajtották végre,
akkor az nem tekinthető üzemképesnek.
A tűzoltó készülékek üzemképes állapotáért azon munkaterület, szervezeti egység
vezető felelős, aki és amely terület védelmét, biztonságát szolgálja a tűzoltó készülék.
A tűzoltó készülékeket, felszereléseket, a tűzjelző és oltóberendezéseket a hatályos
jogszabályban, szabványokban foglalt biztonsági jellel kell utánvilágító vagy világító
biztonsági jellel megjelölni.

• A biztonsági jeleket mindenesetben a tűzoltó berendezés fölé 2,0-2,5 m magasságban
kell felszerelni, hogy a biztonsági jel akkor is látható legyen, ha az átmenetileg
takarásban van. A biztonsági jel, rögzítési magasságát az alábbi ábra szemlélteti:
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•

A tűzoltó készülékek esetében a tűzoltó készülék mellett fel kell tüntetni annak
alkalmazására vonatkozó jelzést, melyet az egyes tűzoltó készülék fajták tekintetében
az alábbi táblázat tartalmaz:
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IV. A HELYISÉGEKRE VONATKOZÓ HASZNÁLATI
SZABÁLYOK
Művelődési Központra vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok:
•
•
•

•
•
•
•
•

A Nádasdy Várban a "palotaépület" közös használatú helyiségeiben (torony alatti
főbejárat ’A’ pince, műv. központ előcsarnoka, büférész) csak a kijelölt helyen lehet
dohányozni.
Tilos a klubbszobákban maró vegyszert, vagy bármilyen lobbanékony tűzveszélyes
anyagot még átmenetileg bevinni, vagy tárolni.
A Művelődési Központ technikai és anyagraktárában (jelmeztár) papír és
textilanyagot csak annyit szabad tartani a polcokon, hogy kényszerhelyzetben a
legrövidebb időn belül kiüríthető legyen. A raktárban elhelyezett hang és képtechnikai
eszközöket úgy kell tárolni, hogy azok elektromos szikrával tüzet ne okozhassanak.
A technikai és anyagraktár előtt egy darab kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
Nyáridőben a vár belső udvarán rendezett szabadtéri műsorok alkalmával a színpadot
és a székeket úgy kell elhelyezni, hogy a főbejáratot és a hátsó udvari átjárót még
véletlenül sem szabad eltorlaszolni.
A padlástérben gyúlékony anyagok (fa, textil), vagy robbanásveszélyes anyagok
tárolása tilos.
A pincében tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok tárolása, tilos. Az alagsori
helyiségekben gázpalackokat tárolni tilos.
A pince bejárati ajtaja csak nem éghető anyagú lehet.
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• Az alagsori helyiségek rendeltetését, valamint az azokban jelentkező veszélyeket,
illetve a betartandó használati szabályokra vonatkozó táblát, piktogramot a bejárati
ajtókon kell elhelyezni.
• A Nádasdy Vár elektromos hálózatának kapcsoló berendezéseit csak a főfoglalkozású
karbantartó szakmunkások és az illetékes hatóság képviselői kezelheti a biztonsági és
tűzvédelmi rendszabályok szigorú betartásával. Ezen berendezések működését,
tűzbiztonsági helyzetük minőségét folyamatosan ellenőrizni kell.
• Az irodák "D" mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartoznak.
• Az irodákat csak rendeltetésnek megfelelően irodai tevékenység végzésére szabad
használni. A helyiségben tevékenységet végezni csak az oda beosztottnak szabad.
• A helyiségbe éghető folyadékot, vegyszert, gázpalackot stb. bevinni, tárolni
ideiglenesen is tilos.
• A helyiség ajtaját, szabadon kell tartani, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
• Munkaidőn túl, pihenőnapokon, csak az érintett munkahelyi vezető által engedélyezett
személy tartózkodhat az irodában.
• A bútort (szekrényt, íróasztalt stb.) úgy kell elhelyezni, hogy a bent tartózkodók
szabad mozgása és biztonságos közlekedése a kijárati ajtó felé mindenkor megoldott
legyen.
• Az iratot rendezett körülmények között kell elhelyezni. Azok huzamosabb ideig
történő tárolása az e célra készült szekrényben, polcon irattartóban, stb. történik.
• A hulladékot külön erre a célra szolgáló edényben kell tartani. Abba égő vagy izzó
cigarettavéget, gyufaszálat, hamutartót üríteni nem szabad.
• Rendszeresen gondoskodni kell az irat, irattározásról, selejtezésről és arról, hogy a
helyiségben lévő iratanyag a tűz terjedését ne segítse elő.
• Elektromos hőfejlesztő berendezést (főzőlapot, kávéfőzőt) csak a teakonyhákban, az
erre vonatkozó előírása alapján szabad üzemeltetni. A gépet, készüléket, bekapcsolást
jelző lámpával kell ellátni, azokat csak felügyelet mellett szabad üzemeltetni.
• A telefonkészülék közelében jól látható helyen kell elhelyezni a tűzoltóság
hívószámát. Mindenkinek ismernie kell a kiürítéssel kapcsolatos feladatait. Veszély
esetén gondoskodniuk kell arról, hogy a benntartózkodók zavartalanul
eltávozhassanak.
• Tűz észlelése vagy bombariadó esetén a munkát meg kell szüntetni és az épület
kiürítését pánikmentesen végre, kell hajtani.
• Az irodahelységből a munkaidő befejezésével az utoljára távozó munkavállaló köteles
ellenőrizni, megszüntetni az olyan szabálytalanságot, mely tüzet okozhat.
• Az irodákban elhelyezett különböző eszköz, gép lemosása, csak az előírt tisztítószerrel
történhet.
• Az irodákban levő gépek, berendezések karbantartását, helyreállítását, fenntartását a
technológiai Szabályzat szerint csak az erre kiképzett, szakképzett személy végezheti
el. A tisztítás, karbantartás során keletkezett tüzért a karbantartó a felelős. Műszaki
zavar esetén a gépet ki kell kapcsolni és az érdekelt karbantartó vagy javítást, végző
szakembert, értesíteni kell.
• A palotaépület belső folyosóin és a külső udvarban elhelyezett tűzcsapokat minden
esetben könnyen megközelíthetővé kell tenni, működésüket a tűzvédelmi megbízott
folyamatosan ellenőrizze, illetve ellenőriztesse.
• A kiürítési útvonalakon bútor ( asztal, szék vagy bármilyen más tárgy) elhelyezése
tilos.
• Munkaidőben a folyosók ajtaját könnyen nyitható állapotban kell tartani.
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•

A folyosón biztosítani kell a könnyű eligazodás lehetőségét, a biztonságos
közlekedéshez szükséges folyamatos megvilágítást, és a kijárat felé a menekülés
irányának feltüntetését.
• A biztonságos és zavartalan kiürítés érdekében a folyosón állandó rendet, tisztaságot
kell tartani, a folyosón éghető anyagot vagy toxikus gázt fejlesztő tárgyat, díszítő
elemet elhelyezni tilos.
• A folyosó – kiürítési útvonal – kellő megvilágításáról külön áramkörre kapcsolt
irányfény megvilágítással vagy rendszer használatával kell gondoskodni.
• A nyomda „ C „ tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.
• A helyiségben a dohányzás és nyíltláng használata tilos.
• Tűz- és robbanásveszélyes, öngyulladásra hajlamos anyagot tárolni szigorúan tilos.
• Villamos hősugárzót, elektromos főzőlapot üzemeltetni tilos.
•
Éghető anyagokat az elektromos berendezésektől olyan távolságban szabad
elhelyezni, hogy azok üzemszerű működése, vagy meghibásodása által bekövetkező
túlmelegedése se okozzon tüzet.
•
Kizárólag annyi papír- és egyéb segédanyag tárolható, amennyi a napi
munkafolyamathoz szükséges, illetve felhasználásra kerül.
• Az elkészült nyomdai termékek elszállításáról folyamatosan gondoskodni kell.
• Mindenféle papírhulladékot, gyúlékony csomagolási célt, szolgáló anyagot gondosan
össze kell gyűjteni, és naponta el kell szállítani.
• Közlekedési utakat tárolásra igénybe venni, tűzoltó készüléket eltorlaszolni tilos.
• A helyiségben ABC osztályú tüzek oltására alkalmas tűzoltó készülékkel kell
rendelkezni.
• A vendégszoba "D" mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.
• A vendégszobában a nyílt láng használata tilos.
• Tűz- és robbanásveszélyes, öngyulladásra hajlamos anyagot tárolni, szobába bevinni
tilos.
• A világítótestekre éghető anyagból készült dekoráció nem helyezhető el.
• Távozáskor a szobákban a világítást és egyéb elektromos berendezéseket (Tv, rádió,
hajszárító, stb. ) ki kell kapcsolni.
• A nyomdát az intézmény bérbe adta, a tűzvédelmi szabályok betartása a mindenkori
bérlő feladata.

Könyvtár tűzvédelmi előírásai:
•

A könyvtár "C" tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.

• A könyvtár közelében jól látható helyen porral oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
• A könyvek, iratanyagok, dokumentációk tárolására szolgáló helyiségekben más
anyagot tárolni nem szabad.
• A szállításnál felhasznált csomagoló anyagokat a helyiségbõl el kell távolítani.
• A könyvtárban és a hozzá tartozó valamennyi helyiségben a villamos berendezéseket
a jelen utasítás vonatkozó előírásai szerint kell létesíteni, kezelni illetve mûködtetni.
• A könyvtári helyiségekben mindenféle villamos hőforrás (főzőlap, hősugárzó,
kávéfőző stb.) használata tilos!
• A dohányzás és nyílt láng használata – a könyvtárban és a hozzá tartozó valamennyi
helyiségben (területen) szigoruan tilos!
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•
Indokolt tűzveszélyes tevékenység, pl. hegesztés, lángvágás esetén a munkálatokat –
az általános szabályoknak megfelelõen – alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó
engedély birtokában szabad elvégezni.
•
A könyvek a fűtőtestektől és azok vezetékétől olyan távolságra legyenek, hogy az
éghető anyagok felületén mért hõmérséklet a 60 ºC-ot ne haladja meg.
•
A könyvtárak bejárati ajtóit és a helyiségek közlekedõ útjait teljes szélességében
szabadon kell tartani. Az állványok közötti távolság legalább 80 cm kell, hogy legyen.
• A kiürítési útvonalakon bútor (asztal, szék vagy bármilyen más tárgy) elhelyezése
tilos.
• A folyosón biztosítani kell a könnyű eligazodás lehetőségét, a biztonságos
közlekedéshez szükséges folyamatos megvilágítást, és a kijárat felé a menekülés
irányának feltüntetését.
• A lépcsőfeljárón, pihenőn anyag, tárgy nem tárolható, azt szűkíteni nem szabad. A
biztonságos és zavartalan kiürítés érdekében a folyosón állandó rendet, tisztaságot
kell tartani, a folyosón éghető anyagot vagy toxikus gázt fejlesztő tárgyat, díszítő
elemet elhelyezni tilos.
• A folyosó – kiürítési útvonal – kellő megvilágításáról külön áramkörre kapcsolt
irányfény megvilágítással vagy rendszer használatával kell gondoskodni.
• A padlástéri raktár és a hálózati raktár "D" mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi
osztályba tartozik.
• A raktárakban gyúlékony anyagok (fa, textil), vagy robbanásveszélyes anyagok
tárolása tilos.
•
A WC-k és a mosdók a nem tűzveszélyes (jele: E) tűzveszélyességi osztályba
tartoznak.
•
A helyiségekben a rendeltetéstől eltérő tevékenységet folytatni, illetve oda nem
tartozó anyagot tárolni tilos.
•
A világítótesteket burával, az elektromos elosztó dobozokat védőfedéllel kell ellátni.

Családi iroda és házasságkötő terem tűzvédelmi előírásai :
• Az iroda és a házasságkötő terem a „D” mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi
osztályba tartoznak.
• A házasságkötő teremben jól látható helyen porral oltó tűzoltó készüléket kell
elhelyezni.
• A helyiségeket állandóan tisztán kell tartani.
• Rendezvény tartásakor az ajtókat és a közlekedési utakat állandóan szabadon kell
tartani, az asztalokat és székeket csak úgy szabad elhelyezni, hogy az ajtó felé
legalább 1 m széles szabad közlekedési út maradjon.
• A rendezvény befejezésével a berendezési tárgyakat a helyükre kell tenni, személyesen
kell meggyőződni arról, hogy a helyiségben tűzveszélyes körülmény ne maradjon
vissza.
• Az irodát csak rendeltetésnek megfelelően irodai tevékenység végzésére szabad
használni. A helyiségben tevékenységet végezni csak az oda beosztottnak szabad.
Éghető folyadékot, vegyszert, gázpalackot stb. bevinni, tárolni ideiglenesen is tilos.
• A helyiség ajtaját, szabadon kell tartani, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
• Munkaidőn túl, pihenőnapokon, csak az érintett munkahelyi vezető által engedélyezett
személy tartózkodhat az irodában.
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• A bútorokat (szekrényt, íróasztalt stb.) úgy kell elhelyezni, hogy a bent tartózkodók
szabad mozgása és biztonságos közlekedése a kijárati ajtó felé mindenkor megoldott
legyen.
• Az iratokat rendezett körülmények között kell elhelyezni. Azok huzamosabb ideig
történő tárolása az e célra készült szekrényben, polcon irattartóban, stb. történjen.
•
A folyosón biztosítani kell a könnyű eligazodás lehetőségét, a biztonságos
közlekedéshez szükséges folyamatos megvilágítást, és a kijárat felé a menekülés
irányának feltüntetését.
• A WC és a mosdó a nem tűzveszélyes (jele: E) tűzveszélyességi osztályba tartoznak.

Gazdasági épülettömbre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok:
• A nagyterem "D" mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.
• Nagyobb létszámú rendezvények alkalmával, a terem használatát engedélyező köteles
gondoskodni arról, hogy a rendkívüli (pl. tűz esetén) helyzetekben követendő
magatartás szabályait (tűzriadó terv, rendészeti ügyelet telefonszáma) a résztvevők
megismerjék.
• A teremben a dohányzás és nyílt láng használata tilos.
• A dohányzási tilalom betartása érdekében a helyiségben jól látható helyen, valamint a
bejárati ajtókon kívülről „TŰZVESZÉLY! NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA ÉS A
DOHÁNYZÁS TILOS!” feliratú, vagy ennek megfelelő szín-, és alakjelű táblát kell
elhelyezni.
• Rendezvények alkalmával a közönség részére dohányzóhelyet kell biztosítani. Zárt
helyiségben kialakított dohányzó légcseréjét műszaki megoldással, óránként ötszörös
légcserével kell biztosítani.
• Az ajtókat és a közlekedési utakat állandóan szabadon kell hagyni, az asztalokat és
székeket csak úgy szabad elhelyezni, hogy az ajtó felé legalább 1 m széles szabad
közlekedési út maradjon.
• A helyiségben a nem odavaló éghető folyadékokat (festék, olaj stb.) ideiglenes
jelleggel sem szabad tárolni.
• Az előadás befejezése után, eltávozás előtt a villamos készülékeket (hangosítás,
világítás stb.) ki kell kapcsolni.
• Távozás előtt meg kell győződni arról, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag
tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.
• A múzeumi raktár és a kőműves raktár mérsékelten tűzveszélyes "D" tűzveszélyességi
osztályba tartozik.
• A raktárakban éghető folyadékot, éghető vagy égést tápláló gázt tartalmazó palackot
még ideiglenesen sem szabad tárolni. Azok tárolása csak erre a célra kialakított –
nemzeti szabványban meghatározott feltételeknek megfelelő – helyen történhet.
• Világítótest közelében éghető anyagot csak olyan távolságon belül szabad elhelyezni,
hogy az környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen.
•
Elektromos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni,
valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat még ideiglenes jelleggel sem szabad.
• A raktárban az állványos tárolás szerint kialakított szélességű utakat kell létesíteni,
amely legalább 0,80 m.
• Dohányozni a raktárak területén tilos. Erre figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket,
tartalmazó táblát vagy piktogramot a helyiség bejáratánál és a helyiségben jól látható
helyen kell helyezni.
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• Raktárakban az anyagot csak talajszinten vagy megfelelően rögzített polcokon szabad
tárolni. A tárolási egységek között a szabad közlekedést biztosítani kell.
• A kőműves raktárban a gépek, gépalkatrészek csak éghető anyagtól megtisztított
állapotban tárolhatók.
• A raktárakat munka után áramtalanítani kell, és meg kell győződni, hogy nem maradte tűzet okozó körülmény.
• A raktárak védelmére az ott tárolt anyagtól függően 1-1db 6 kg-os porral oltó tűzoltó
készüléket kell elhelyezni, a bejárathoz közel. Eltorlaszolni még ideiglenesen sem
szabad!
• A képzőművész terem mérsékelten tűzveszélyes "D" tűzveszélyességi osztályba
tartozik.
• A teremben a bútorokat, berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy tűz esetén azok a
menekülést ne akadályozzák.
• A helyiségekben tilos olyan tevékenységet folytatni, ami tüzet vagy robbanást
okozhat. (pl. tűzveszélyes anyagok használata, tárolása).
• A helyiségekben nyílt lángú, vagy parázsló eszközt (gyertya, petróleumlámpa,
olajmécses, csillagszóró, illatfüstölő, stb.) használni tilos.
• A terem elhagyásakor az elektromos berendezéseket ki kell kapcsolni.
• A helyiségben dohányozni tilos.
• Az öltözők a „D” tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartoznak. Az öltözőben a
berendezési tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy köztük legalább 80 cm széles
közlekedési út legyen.
• Az éghető folyadékot az öltözőben vagy öltözőszekrényben tárolni még ideiglenesen
sem szabad.
• Tilos a piszkos, szennyezett, olajos ruhát szekrényeken kívül elhelyezni (Pl.: szekrény
tetején, ajtaján).
• Az öltözőkben a rendre és tisztaságra fokozott gondot kell fordítani. Munka
befejeztével az összegyűlt, éghető hulladékot, szemetet a kijelölt szeméttároló helyre
kell szállítani.
• A helyiségben dohányozni, és nyílt lángot használni vagy nem öltözői tevékenységhez
tartozó munkát, végezni tilos. E tilalmat táblával jelölni kell.
• A fürdő, zuhanyzó helyiségben a világításra szolgáló elektromos berendezést a
szabvány szerint (nedves, párás helyiségekre vonatkozó előírás) kell szerelni és
karbantartani. A helyiséghez tartozó kapcsolót, biztosítékot csak a helyiségen kívül
szabad elhelyezni.
• Egyéb elektromos berendezést, csak tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban
lehet üzemeltetni. Meghibásodott lámpatestet, kapcsolót vagy egyéb elektromos
berendezést üzemeltetni tilos.
• A helyiséget utolsóként elhagyó dolgozó köteles az áramtalanítást elvégezni és
ellenőrizni, hogy nem maradt-e olyan körülmény, amely tüzet okozhat.
• A WC és mosdó helyiségek a nem tűzveszélyes (jele: E) tűzveszélyességi osztályba
tartoznak.
• A helyiségekben a rendeltetéstől eltérő tevékenységet folytatni, illetve oda nem
tartozó anyagot tárolni tilos.
• Az elektromos berendezéseken, kapcsolókon és azok 0,5 m körzetében éghető
anyagot elhelyezni nem szabad.
• A világítótesteket burával, az elektromos elosztó dobozókat védőfedéllel kell ellátni.
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• A helyiségből utoljára távozók kötelesek meggyőződni arról, hogy ott nem maradt-e
tüzet okozó körülmény. A helyiségek tűzvédelmi előírásainak betartásáért rendjéért az
ott dolgozók és a munkájukat közvetlenül irányító munkahelyi vezető a felelős.

Rábasömjén klub tűzvédelmi előírásai :
•
A könyvtár "C" tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.
• A könyvtár közelében jól látható helyen porral oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
• A könyvek, iratanyagok, dokumentációk tárolására szolgáló helyiségekben más
anyagot tárolni nem szabad.
• A szállításnál felhasznált csomagoló anyagokat a helyiségbõl el kell távolítani.
• A könyvtárban és a hozzá tartozó valamennyi helyiségben a villamos berendezéseket
a jelen utasítás vonatkozó elõírásai szerint kell létesíteni, kezelni illetve mûködtetni.
• A könyvtári helyiségekben mindenféle villamos hőforrás (főzőlap, hősugárzó,
kávéfőző stb.) használata tilos!
• A dohányzás és nyílt láng használata – a könyvtárban és a hozzá tartozó valamennyi
helyiségben (területen) szigoruan tilos!
• Indokolt tűzveszélyes tevékenység, pl. hegesztés, lángvágás esetén a munkálatokat –
az általános szabályoknak megfelelõen – alkalomszerû tűzveszélyes tevékenységre
vonatkozó engedély birtokában szabad elvégezni.
•
A könyvek a fűtőtestektől és azok vezetékétől olyan távolságra legyenek, hogy az
éghetõ anyagok felületén mért hőmérséklet a 60 ºC-ot ne haladja meg.
• A könyvtárak bejárati ajtóit és a helyiségek közlekedő útjait teljes szélességében
szabadon kell tartani. Az állványok közötti távolság legalább 80 cm kell, hogy
legyen.
• A kiürítési útvonalakon bútor (asztal, szék vagy bármilyen más tárgy) elhelyezése
tilos.
• Munkaidőben a folyosók ajtaját könnyen nyitható állapotban kell tartani.
•
A folyosón biztosítani kell a könnyű eligazodás lehetőségét, a biztonságos
közlekedéshez szükséges folyamatos megvilágítást, és a kijárat felé a menekülés
irányának feltüntetését.
• A biztonságos és zavartalan kiürítés érdekében a folyosón állandó rendet, tisztaságot
kell tartani, a folyosón éghető anyagot vagy toxikus gázt fejlesztő tárgyat, díszítő
elemet elhelyezni tilos.
• A folyosó– kiürítési útvonal – kellő megvilágításáról külön áramkörre kapcsolt
irányfény megvilágítással vagy rendszer használatával kell gondoskodni.
• Az ifjúsági klubhelyiség és a nagyterem "D" mérsékelten tűzveszélyes
tűzveszélyességi osztályba tartozik
• Az ifjúsági klubhelyiséget, valamint a nagyterem helyiségét állandóan tisztán kell
tartani. Rendezvény tartásakor az ajtókat és a közlekedési utakat állandóan szabadon
kell hagyni, az asztalokat és székeket csak úgy szabad elhelyezni, hogy az ajtó felé
legalább 1 m széles szabad közlekedési út maradjon.
• A rendezvény befejezésével a berendezési tárgyakat a helyükre kell tenni, személyesen
kell meggyőződni arról, hogy a helyiségben tűzveszélyes körülmény ne maradjon
vissza.
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V. TŰZVÉDELMI OKTATÁS
1.) A Nádasdy – Vár Művelődési Központ és Könyvtár valamennyi dolgozóját a munkába
lépés előtt előzetes, majd azt követően munkakörének megfelelő időszakos tűzvédelmi
oktatásban kell részesíteni. Az ismétlődő oktatását a dolgozóknak évenként kell megtartani.
2.) A tűzvédelmi oktatást a munkahelyi vezető, és a tűzvédelmi ügyekkel megbízott személy
végzi.
3.) Az esetenként szerződéssel foglalkoztatott személyek oktatását a szerződést kötő vagy az
általa megbízott, arra alkalmas személy végzi.
4.) A tűzvédelmi oktatásban legalább az alábbiakra kell kitérni:
− a munkahely helyi sajátosságaira és tűzveszélyességére
− a tűzvédelmi szabályzat alapján a megelőző tűzvédelmi előírások vonatkozó részeire
− az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre
− a munka befejezésekor a helyiségek és a munkaterület elhagyásakor elvégzendő,
illetve ellenőrizendő tűzvédelmi teendőkre
− a tűz esetén követendő magatartásra
− a tűzjelzés módjára és tartalmára
− tűzoltó készülékek, tűzvédelmi felszerelések használatára
− a tűzvédelmi rendelkezések megszegésének következményeire
5.) Az oktatás befejezését követően az oktatónak a dolgozót be kell számoltatnia és meg kell
győződnie arról, hogy az oktatott anyagot elsajátította és azt munkavégzése során alkalmazni
tudja.
6.) Az ismétlődő, időszakos tűzvédelmi oktatást az előzetes tűzvédelmi oktatásnál leírtak
szerint kell évente elvégezni.
7.) Minden új tűz- vagy robbanásveszélyes anyag, gép, készülék, berendezés, technológia
alkalmazása előtt a dolgozókat a tűzvédelmi szabályokra soron kívül ki kell oktatni.
8.) A tűzvédelmi oktatáson az előzetesen meghatározott helyen és időben valamennyi érintett
dolgozó köteles részt venni. Az oktatásról távolmaradt dolgozók részére munkába lépésüket
követő egy héten belül pótoktatást kell tartani.
9.) A tűzvédelmi oktatások végrehajtásáról nyilvántartást kell felfektetni, vagy oktatási
naplóban kell rögzíteni. Az oktatás megtörténtét a dolgozókkal alá kell írattatni.
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VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A Tűzvédelmi Szabályzat és mellékleteinek kötelező alkalmazását 2010. szeptember 6.
hatállyal elrendelem.
A Tűzvédelmi Szabályzat végrehajtásáért minden dolgozó felelős.
Az Szabályzatban foglaltak nem megfelelő végrehajtása, vagy meg nem tartása munkahelyi
fegyelmi, szabálysértési vagy büntetőjogi eljárást vonhat maga után.
A Tűzvédelmi Szabályzatot minden érintett vezető részére, továbbá mindazok számára igazolható módon - át kell adni, akikre vonatkozik, illetve akik az előírások végrehajtását
munkakörüknél és beosztásuknál fogva ellenőrizni kötelesek.
A Tűzvédelmi Szabályzatot éveként kell felülvizsgálni, és szükség szerint átdolgozni, illetve
módosítani.
A Tűzvédelmi Szabályzat naprakészen tartásáért a mindenkori igazgató a felelős.
Sárvár, 2010. szeptember 6.
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1. sz. melléklet.
VISSZATÉRŐ FELADATOK FELÜLVIZSGÁLATOK
TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATOK
A tevékenységi körével összefüggésben a gazdálkodó szervezetnek gondoskodnia kell a
tűzvédelmi felülvizsgálatok elvégzéséről. Ezen építmények, szabadterek, berendezések
biztonságát, a tűzoltó technikai eszközök, felszerelések mindenkori működőképességét
szolgálják. A következő táblázat a legfontosabb tűzvédelmi felülvizsgálatokat tünteti
fel.

TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATOK
Tárgya

Időszak

Az MSZ 1040 szerint gyártott hordozható tűzoltó
készülékek ellenőrzése

6 hónap

Az MSZ EN 3 szerint gyártott hordozható tűzoltó
készülék ellenőrzése

1 év

Tűzoltó készülékek palackjának nyomáspróbája

5 év

Tűzoltó vízforrás (földalatti, földfeletti és fali tűzcsap,
víztároló) és szerelvényei, tartozékai

6 hónap

A száraz tüzivíz vezeték szerelvényeinek
nyomáspróbája

5 év

Tűzoltó nyomótömlő nyomáspróbája

5 év

Tűzoltó takarók

Éghető folyadékok tárolására szolgáló fekvő hengeres
tartály tömítettségi vizsgálata
Éghető folyadék, olvadék tárolására szolgáló álló
hengeres tartályok időszakos vizsgálata

évente

5 év
10 év után,
majd
5 évenként

Előíró jogszabály,
nemzeti szabvány
9/2008 (II.22) ÖTM
rendelettel kiadott
OTSZ
9/2008 (II. 22) ÖTM
rendelettel kiadott
OTSZ
MSZ EN 3
9/2008 (II.22) ÖTM
rendelettel kiadott
OTSZ
9/2008 (II.22) ÖTM
rendelettel kiadott
OTSZ
9/2008 (II.22) ÖTM
rendelettel kiadott
OTSZ
9/2008 (II.22) ÖTM
rendelettel kiadott
OTSZ
MSZ EN 1869
9/2008 (II.22) ÖTM
rendelettel kiadott
OTSZ t
9/2008 (II.22) ÖTM
rendelettel kiadott
OTSZ
9/2008 (II.22) ÖTM
rendelettel kiadott
OTSZ
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TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATOK
Tárgya

Időszak

Éghető folyadék tárolására szolgáló
földalatti műanyag tartály időszakos
felülvizsgálata
Villamos berendezések felülvizsgálata a
tűzveszélyességi osztálytól függően
- „A”-„B” helyiségben, szabadtéren
- „C” helyiségben, szabadtéren
- „D”-„E” helyiségben, szabadtéren
Villámvédelmi berendezések
felülvizsgálata a tűzveszélyességi
osztálytól függően
-„A”-„B” építményben, szabadtéren
- „C” építményben, szabadtéren
- „D”-„E” építményben, szabadtéren
Vészlétrák, vészkijárati kilépők,
vészhágcsók

5 év

Beépített automatikus tűzjelző
berendezés felülvizsgálata
szakszolgáltató által
Beépített gázzal oltó rendszer
CO2 oltóberendezés
Beépített vízzel oltó (sprinkler)
rendszerek
Beépített habbal oltó rendszerek
felülvizsgálata, vízforrások és
kapcsolódó szerelvények mérő vezérlő
berendezések
Hő- és füstelvezető berendezések
ellenőrzése
Biztonsági irány fényvilágítás
Éghető folyadékot tároló robbanást gátló
szekrény időszakos nyomáspróbája

3 év
6 év
9 év
3 év
6 év
9 év
5 évenként
6 hónap, illetőleg a
gyártási, vagy
forgalmazási engedély
szerint
3 hónap, továbbá ettől
sűrűbben a gyártó
rendelkezése szerint
havonta, félévente
3 hónap, továbbá ettől
sűrűbben a gyártó
rendelkezése szerint
3 hónap
2 év
10 év
évente
Hetente!!
5 év

Előíró jogszabály,
nemzeti szabvány
9/2008 (II.22) ÖTM
rendelettel kiadott
OTSZ
9/2008 (II.22) ÖTM
rendelettel kiadott
OTSZ MSZ 10900
9/2008 (II.22) ÖTM
rendelettel kiadott
OTSZ rendelet

9/2008 (II.22) ÖTM
rendelettel kiadott
OTSZ
MSZ 9785/2
9/2008 (II.22) ÖTM
rendelettel kiadott
OTSZ
9/2008 (II.22) ÖTM
rendelettel kiadott
OTSZ
9/2008 (II.22) ÖTM
rendelettel kiadott
OTSZ
9/2008 (II.22) ÖTM
rendelettel kiadott
OTSZ
9/2008 (II.22) ÖTM
rendelettel kiadott
OTSZ
9/2008 (II. 22) ÖTM r.
kiadott OTSZ
9/2008 (II.22) ÖTM
rendelettel kiadott
OTSZ
9/2008 (II.22) ÖTM
rendelettel kiadott
OTSZ
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TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATOK
Tárgya

Időszak

Gázfogyasztó készülékek, berendezések
rendszeres karbantartása, javítása

a fogyasztótól függ, a
gyártó rendelkezése
alapján
4 évente

Egyedi, gyűjtő, központi kémények
műszaki felülvizsgálata
Egyedi és gyűjtőkémények ellenőrzése,
tisztítása a szilárd-, olaj- és gáztüzelő
berendezéstől függően
Olajtüzelésű berendezéshez tartozó
tároló tartályok időszakos vizsgálata
- fekvőhengeres
- álló hengeres
5 m3 vagy annál nagyobb tartály, vagy 5
m3 összmennyiséget meghaladó
tartálycsoport
- belső tisztítása
- tömítettség próbája

Előíró jogszabály,
nemzeti szabvány
9/2008 (II.22) ÖTM
rendelettel kiadott OTSZ
27/1996.(X.30.) BM.r.

félévente,
évente

27/1996.(X.30.) BM.r.

5 év
10 év, majd
5 évente

9/2008 (II.22) ÖTM
rendelettel kiadott OTSZ
t
11/1994.(III.25.)
IpM.r.

5 év
10 év

1) Az építmények villamos hálózatát és villámvédelmi berendezését tűzvédelmi szempontból
felül kell vizsgálni: a 9/2008 (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ 5. rész II. fejezet 17.
és 18. pontjai alapján.
• Az „A” és ”B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben szabadtéren legalább 3
évenként.
• A „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségében, szabadtéren legalább: 6
évenként.
• A „D” és ”E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább 9
évenként.A felülvizsgálatokon feltárt hiányosságokat, az intézményvezetőnek meg kell
szüntetni és a javításokról jegyzőkönyvet kell készíteni!
A villámvédelmi berendezés esetében a felülvizsgálat 9 évente esedékes, ha a
felülvizsgálat során hibát állapítanak meg, akkor a berendezés javítását követően a
berendezést újra felül kell vizsgálni!
2) Tűzoltó berendezések, készülékek, felszerelések:
A létesítmény védelmére 9/2008 (II. 22) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ alapján tűzoltó
készüléket kell készenlétbe tartani. Az a MSZ-EN-3 típusú tűzoltó készülékeket évente,
az MSZ 1040 típusút fél évente, felül kell vizsgáltatni tűzvédelmi szakvizsgával
rendelkező szakemberrel és ( ha szükséges akkor) javítatni kell. A tűzoltó készüléket
használat után javítatni ellenőrizni kell. Az üzembentartó az MSZ-EN-3 típusú tűzoltó
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készüléket negyedévente köteles szemrevételezéssel ellenőrizni. A tűzoltó készülékekről
az üzemben tartónak nyilvántartást kell vezetni.
A fali tűzcsapokat és a tűzvízforrásokat tűzgátló ajtókat félévente, kell felülvizsgálni!!! A
hő-és füstelvezető berendezések felülvizsgálatát évente kell elvégezni! A biztonsági
irányfények ellenőrzését hetente kell végrehajtani! A felülvizsgálatokat és ellenőrzéseket
dokumentálni kell!
3. Kémények, tüzelőberendezések felülvizsgálata:
A 27/996. (X. 30.) BM rendelet szerint a kéményeken 4 évente műszaki felülvizsgálatot
kell végrehajtani a szolgáltatónak.(Kéményseprő Vállalat). A tüzelőberendezések
felülvizsgálatát évente kell elvégezni.
A felülvizsgálatok elvégeztetésért, a feltárt hiányosságok megszüntetésére való
intézkedés megtételért, a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettek szakvizsgájának
meglétért, az intézményvezető a felelős.
A felülvizsgálatok jegyzőkönyveit, okmányait az intézményvezető vagy az általa
megbízott személy őrzi, és köteles azokat a tűzvédelmi ellenőrzés idejére biztosítani.
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2. sz. melléklet
……………………………………….
Engedélyt kiadó szerv
ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG, MUNKAVÉGZÉS
ELŐZETESEN MEGHATÁROZOTT ÍRÁSBELI FELTÉTELEI
A módosított 9/2008 (II. 22) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5.
számú melléklet II. fejezete 4. (3) bekezdése, és a létesítmény Tűzvédelmi Szabályzata
alapján, valamint a 20……év …………………hó…………………napján megtartott
helyszíni szemle alapján engedélyt adok:
20….év…………….hó…nap……….órától

20….év………..hó…….nap….óráig

a …………………………………………………….munkahelyen……………………
jellegű tűzveszélyes tevékenységre a………………………………………………………
……………………………………………(szerv megnevezése)…………………………
…………………………nevű dolgozónak (szakvizsga bizonyítvány száma)……
Az alábbi felsorolt tűzvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett:
1. Hegesztést, vágást csak megfelelő képesítéssel rendelkező, a tűzvédelmi szabályokra
kioktatott és vizsgázott személy, kifogástalan állapotban lévő berendezéssel illetve
munkaeszközzel végezhet.
2. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást
okozhat, mindaddig, amíg a tűz-, vagy robbanásveszélyt el nem hárították.
3. További külön rendelkezések (részletesen fel kell sorolni a megelőző tűzvédelmi
feladatokat):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. A munkahelyen ………db tűzoltó készüléket …….m3 homokot ………db szórólapátot,
…….liter vizet, ……m2 –es vizes ponyvát kell készenlétben tartani.
5. A tűzveszélyes munkák teljes idejére, a munkaterület átvizsgálására, felügyeletére
kirendelem:………………………………………………………………
6. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak
környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt
megszüntetni ami tüzet okozhat.
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Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul vettem, azok folyamatos betartásáért
büntetőjogi felelősséget vállalok.
……………………………………………….20 ………..év …………………..hó ……
…………………….
munkát végző aláírása

………………………
engedélyt kiadó aláírása

Megjegyzés: A külső vállalat által eszközölt tűzveszélyes munkavégzés esetében az
engedélyt a helyi vezetőnek (megbízottjának) felül kell vizsgálni és láttamozni kell. A
helyi viszonyoknak megfelelő további előírásokat az engedély mindkét példányában fel
kell tüntetni.
Az engedélyben foglaltakat a helyi viszonyoknak megfelelően az alábbiakkal egészítem
ki:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………
A kiegészítő engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, azok betartásáért
büntetőjogi felelősséget vállalok.
…………………………………………………….20……év ……………….hó….. nap
………………………………..
kiegészítő engedélyt kiállító

…………………………
engedélyt kiadó aláírása

…………………………...
munkát végző aláírása

3. sz. melléklet
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TŰZVÉDELMI OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV
Készült a
………………………………………………………………………………………
20……év………………hó……nap ismétlődő, új belépő dolgozók elméleti és gyakorlati
tűzvédelmi oktatásáról. /A megfelelő szöveg aláhúzandó./
Az oktató neve:……………………………… Beosztása:………………………
Az oktatás alkalmával az alábbi témaköröket ismertetem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A munkahely és a munkafolyamat tűzveszélyessége.
A megelőző tűzvédelmi rendelkezések és használati szabályok.
Tűzjelzés lehetősége módja.
Tűz esetén követendő magatartás.
A munkahelyen elhelyezett tűzoltó készülékek és felszerelések használata.
a munka befejezésekor elvégzendő tűzvédelmi teendők.
Tűzvédelmi szabályok megszegésének következményei.
Tűzvédelmi Szabályzat ismertetése
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
………………………………..
oktató aláírása

Elismerem, hogy a fentiekben felsorolt tűzvédelmi oktatás anyagát meghallgattam,
tudomásul veszem, az abban foglaltak betartását kötelezően vállalom és az aláírásommal
igazolom.
Sorsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Név

Születési
év
………………… ……….

Anyja
neve:
...…………

Beosztás
…………...

A dolgozó
aláírása
………………..

4.sz. melléklet
TŰZOLTÓKÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSI IGAZOLÓ NAPLÓ
9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet alapján
Készenlétben tartó neve:.............................................

Karbantartó vizsgálatot végző neve: …………………………….

Készenlétben tartó, ellenőrző vizsgálatot végző neve: …………………………..

Karbantartó vizsgálatot végző aláírása: …………………………

Készenlétben tartó, ellenőrző vizsgálatot végző aláírása: …………………………. Vizsgabizonyítvány száma:…………………………………........
Karbantartás időpontja: 200……………………………..
Sorszám

Készenléti helye

A tűzoltó készülék
Típusa
Gyári
Gyártás
száma
éve

Karbantartást végző vállalkozás neve:............................................

Javítás

érvényes

Az ellenőrzés időpontja (n.év)
I.
II.
III.
IV.

Megjegyzé
s

5.sz. melléklet
TŰZOLTÓ VÍZFORRÁS ELLENŐRZÉSI NAPLÓ
9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet alapján
Készenlétben tartó neve: ………………………..

Ellenőrzést, karbantartást végezte: ……………………………..
Ellenőrzést, karbantartást végző aláírása: ………………………

Ellenőrzést, karbantartást végző
vállalkozás neve:...........................................................

Vizsgabizonyítvány száma: …………………………………….

Karbantartás időpontja: …………………………
Ellenőrzés időpontja:
Sorszám

Tűzoltó
vízforrás
helye

…………………………
Tűzoltó
vízforrás
megnevezése

Karbantartás
I. félév

Ellenőrzés
II. félév

Tartozékok

Megállapítás
(ellenőrzés
eredménye)

Javítás végzése
Neve

Ideje

Megnevezése

Jelzőtáblák
Jó

Rossz
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6. sz. melléklet
TŰZRIADÓ TERV
1)
2)

•
•
•
•

3)

4)

A létesítmény területén keletkezett tűzet, az észlelő személy azonnal köteles azt tűzi
lármával (kiabálással) a létesítmény területén tartózkodók tudomására hozni.
A tüzet észlelő személy a tűz tudomására jutását követően a legközelebbi
telefonkészülékről a 105-ös telefonszámon megteszi a tűzjelzést a tűzoltóság felé,
ha valamelyik munkatársa addig nem tette meg.
A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:
A tűzeset, káreset pontos helyét,
Mi ég, milyen káreset történt, mit veszélyeztet,
Emberélet veszélyben van - e,
A jelző nevét és a jelzésre használt távbeszélő számát.
Az égő épület elhagyása, mentés:

A tűzriadó alkalmával minden dolgozó, köteles:
• az általa használt berendezéseket, feszültségmentesíteni;
• ha a tűz mérete és terjedésének gyorsasága engedi, a készenlétben tartott
tűzoltó készülékekkel életkorának, egészségi, fizikai állapotának megfelelően a
tőle elvárható személyes részvétellel a tüzet eloltani, a tűz terjedését
akadályozni,
• A helyiségekben tartózkodókat a menekülésben segíteni az ott tartózkodókat
megnyugtatni;
• A helyiségeket a körülményekhez képest nyugodtan, pánik nélkül a legrövidebb
útvonalon elhagyni; - a menekülési útvonalat jelölő alaprajz, illetve a menekülési útvonalat
jelölő irányfények, táblák alapján.
5)

A létesítmény területén ki kell jelölni a tűz keletkezése során teendő feladatok
ellátásáért felelős személyeket:
Épület áramtalanításáért felelős: ...........................................................................
Rend fenntartásáért felelős(ek): …………………………………………............
Ha sérülés történt az elsősegélynyújtásért felelős:……………………………….
A tűzoltóság kiérkezéséig a tűzoltásért felelős:………………………………......

A tűz oltását késedelem nélkül - az adott helyzetnek megfelelően - meg kell kezdeni.
Tilos és életveszélyes bármilyen villamos berendezés, továbbá tűzveszélyes folyadék tűzének
vízzel történő oltása.
7) A tűz oltását - amíg életveszély nélkül lehetséges - megszakítás nélkül folytatni kell.
Arra kell törekedni, hogy a tűz terjedését megakadályozzák. Ezt tehetik tűzoltó készülék
használatával és az éghető anyag eltávolításával.
8) A tűzoltóság kiérkezése után teendő feladatokat a tűzoltás vezető határozza meg.
9) A tűzoltás vezetőt tájékoztatni kell:
•
a létesítmény területén lévő vízvételi lehetőség pontos helyéről
•
a tűzeset helyén kialakult helyzetről
6)

36
Nádasdy - Vár Művelődési Központ és Könyvtár

•

a létesítmény közmű elzáró szerelvényeinek helyéről

10) Ha az igazgató nem tartózkodik a létesítmény területén, őt is értesíteni kell
……………………………………………….számú távbeszélőn.
11) A gyakorlás célja, hogy az épületet kiürítsék.
12) A tűzriadó tervet évente egy alkalommal gyakorolni kell, amit a tűzvédelmi oktatási
naplóban vagy külön jegyzőkönyvben dokumentálni kell.
13) A tűzriadó terv része a részletes helyszínrajz, melyen fel vannak tűntetve a létesítmény
területén lévő vízszerzési helyek, közművek elzáró szerkezetei és a létesítmény részletes
alaprajza a menekülési útvonalak bejelölésével.

Sárvár, 2010. szeptember 6.

……………………………
Kondor János
Igazgató

