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1. Általános rendelkezések 

 

Jelen Tűzvédelmi Szabályzat: 

 

 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Tör-

vény 19. § /1./ bekezdés, 

 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) 

 30/1996. (XII.6.)BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről,  

 27/2009. (X.29.ÖM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, 

munkakörökről a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi 

szakvizsga részletes szabályairól, 

 259/2011. (XII.7.) Korm.rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a 

tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról 

 108/2011 (III.28.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 

 45/2011. (XII.7.) BM rendelet a Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, 

munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi 

szakvizsga részletes szabályairól 

 22/2005. (XII.21.) FMM rendelet  a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészség-

ügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet módosí-

tásáról  

 73/2015. (XII.21.) BM rendelet a tűzjelző, tűzoltó berendezésekről 

 szabványok, tűzvédelmi műszaki irányelvek, tűzvédelmi belső utasítások stb. figyelembevé-

telével készült.  

 9/2015. (III. 25.) BM rendelet: 

(2) A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül felső-

szintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni abban az eset-

ben, ha: 

d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,.. 
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dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, 

oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt. 

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak esetén minimum havi 16 órában kell foglal-

koztatni felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt. 

Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező sze-

mély alkalmazását írja elő, a tűzvédelmi oktatást kizárólag felsőszintű tűzvédelmi szakképesítés-

sel rendelkező személy tarthat. 

(7). Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező 

személy alkalmazását írja elő, tűzvédelmi szabályzat készítésére, módosítására felsőszintű tűz-

védelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult. 

 

A fentiek alapján a tűzvédelmi megbízottnak minimum felsőfokú végzettséggel (Tűzvédelmi 

főelőadó) kell rendelkeznie.  

1.1. A tűzvédelmi szabályzat területi hatálya: 

A Szabályzat területi hatálya kiterjed a Csornai Margit Kórház 9300 Csorna, Soproni út 64. sz. 

alatti területére, a kórház összes építményére, tulajdonát képező, bérelt, illetve üzemeltetett he-

lyiségére, munkahelyére, járművekre, valamennyi vendégre, valamint az itt végzett valamennyi 

munkafolyamatra. 

 

1.2.A Tűzvédelmi szabályzat személyi hatálya: 

 

A Tűzvédelmi szabályzat személyi hatálya kiterjed valamennyi munkavállalójára, az intézet haszná-

latában lévő területeken eseti tevékenységet végző vállalatok dolgozóira, magánszemélyekre, az 

intézet betegeire, a betegek látogatóira, nem vonatkozik a bérelt területek használóira.  
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1.3.Időbeli hatálya: 

 

Jelen Szabályzat a hatályba lépésétől visszavonásig érvényes, illetve a szükséges módosítások kia-

dásának időpontjától a módosításokkal érvényes mindaddig, amíg új Szabályzat hatályba nem lép, 

ezen Szabályzat egyidejű visszavonása mellett, kivéve, ha felsőbb jogszabály eltérő rendelkezése-

ket léptet hatályba, amelyeket azok hatályosságától kell alkalmazni. 

 

 

2. Tűzvédelmi ügyrend 

2.1 A munkáltató tűzvédelmi feladatai 

 A kórházban a munkáltatói jogkört az igazgató főorvos gyakorolja. 

2.1.1.  Az intézet vezetőjének feladatai és jogköre 

 A létesítmény és a hozzá tartozó terület tűzvédelmének megszervezése, a tűzvédelmi sza-

bályok, előírások, a tűz megelőzősét szolgáló rendelkezések betartása, betartatása, vala-

mint végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése. 

 Írásban kinevezi a létesítmény tűzvédelmével kapcsolatos operatív tevékenységet ellátó 

helyi tűzvédelmi megbízottat. 

 Figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályok, előírások változásait, és ennek megfelelően jó-

váhagyja, és kiadja, az előírások érvényesítéséért felelősökkel átveteti az intézetre vonat-

kozó Tűzvédelmi Szabályzatot. A tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén intézkedik – a 

vonatkozó előírások betartása érdekében – a Tűzvédelmi Szabályzat szükséges mértékű 

módosítására.  

 Rendszeresen ellenőrzi a Tűzvédelmi szabályzatban foglaltak végrehajtását és intézkedik a 

hiányosságok megszüntetésére. 

 Biztosítja a tűzvédelmi feladatok ellátásának, a tűzvédelem fejlesztésének személyi és tár-

gyi feltételeit. 
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 Amennyiben valamely helyiségnek, épületnek, szabadtérnek a használatbavételi (működé-

si) engedélyben meghatározottaktól eltérő használata válik szükségessé, úgy annak meg-

kezdése előtt kezdeményezi a használati mód változás engedélyezését.  

 Új létesítményeknél, felújítási, karbantartási munkáknál, gép, berendezés, eszköz üzembe 

helyezésénél érvényre juttatja a tűzvédelmi rendelkezéseket. 

 A létesítmények tűzvédelmi helyzetére, valamint a tűzoltás helyzetére kiható változást, 

annak megtétele előtt legalább 15 nappal köteles az illetékes hivatásos tűzoltóságnak beje-

lenteni azt – szükséges esetben az új kockázati osztályba sorolás egyidejű megküldésével –, 

és gondoskodni a tűzoltás feltételeiről.  

 A dolgozók munkába állításakor és ezt követően szükség szerint, de legalább évenként egy 

alkalommal gondoskodik a tűzvédelmi oktatás megszervezéséről, és megtartásáról. 

 Intézkedik a szükséges szakkönyvek, valamint a tűzvédelmi információs kiadványok beszer-

zéséről. 

 gondoskodik a létesítmény területén lévő tűzvédelmi berendezések, eszközök és felszere-

lések üzemképességének fenntartásáról, rendszeres karbantartásáról és felülvizsgálatáról. 

 Az intézet tulajdonában lévő terület bérbeadása esetén a bérbevevővel szerződésben rög-

zíti, hogy a tűzvédelmi előírásoknak a teljes körű érvényszerzése a bérlő feladatát képezi.  

 Köteles a tűzvédelmi feladatok ellátására felsőfokú végzettséggel rendelkező tűzvédelmi 

munkatársat bevonni (tűzvédelmi főelőadó). 

 Szerződéskötés, eseti megbízás útján gondoskodik a tűzvédelmi szempontú felülvizsgálatok 

elvégeztetéséről.  

 Képviseli a kórházat a tűzvédelmi hatósági ellenőrzéseken, az ellenőrzésről készült jegyző-

könyvet aláírásával látja el. 

 A kórház tűzvédelmi hatósági ellenőrzések során, valamint a tűzvédelmi főelőadó által tar-

tott szemléken feltárt hiányosságok, szabálytalanságok felszámolására intézkedést rendel 

el határidő és felelős személy megjelölésével. 

 Gondoskodik a tűzvédelmi előírások és a Tűzvédelmi szabályzatban foglaltak megszegőivel 

szemben a felelősségre vonásáról, akár a munkavégzéstől történő eltiltásáról. 
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 A létesítmény területén keletkezett tüzet késedelem nélkül köteles bejelenteni a tűzoltó-

ságnak, akkor is, ha a tűzoltóság közreműködése nélkül oltották el, vagy emberi beavatko-

zás nélkül szűnt meg a tűz. 

 Biztosítja, hogy a Hivatásos Tűzoltóság helyismereti gyakorlatokat és ellenőrzéseket a léte-

sítmény területén megtarthassa. 

 A létesítményben alkalomszerűen végzett tűzveszélyes tevékenységet csak engedéllyel le-

het végezni. Engedély kiállítására csak a tűzvédelmi főelőadó vagy a megbízólevéllel ren-

delkezők jogosultak. 

 Ha a létesítmény területén olyan tevékenységet végeznek, hogy a tűzvédelmi szakvizsgára 

kötelezett foglalkozási ágak közé tartozik, ellenőrzi a munkavállaló munkavégzési jogosult-

ságát, szakvizsga bizonyítványát. 

 

Az intézet létesítményeire vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok betartásáért és betartatá-

sáért az igazgató főorvos a felelős, amellyel kapcsolatos feladatok végrehajtását:  

 a gazdasági igazgató,  

 a tűzvédelmi főelőadó, 

 az osztályvezetők, útján gyakorolja.  

 

2.1.2.  A gazdasági igazgató feladatai  

 Az éves tűzvédelmi feladatok ellátásához – a tűzvédelmi főelőadó iránymuta tása alapján – 

tervezi és biztosítja a pénzügyi fedezetet, így:  

 az időszakos tűzvédelmi szempontú felülvizsgálatok elvégeztetésében, az azokban rögzített 

hiányosságok tárgyévben ütemezett megszüntetéséhez, 

 a tűzvédelmi felszerelések felülvizsgálatához, javításához szükség szerinti cseréjéhez, szük-

ségessé váló új felszerelések beszerzéséhez,  

 a továbbképzések, oktatások, szakvizsgáztatások megtartásához,  

 a tűzvédelmi jogszabályok, szabványok beszerzéséhez.  

 Biztosítja a tűzvédelmi előírások érvényesítése érdekében soron kívül jelentkező feladatok 

pénzügyi fedezetét.  
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 Biztosítja a - tűzvédelmi főelőadó bevonásával -, hogy az intézettel közalkalmazotti jogvi-

szonyt létesítő személy munkába álláskor, a munkakörüknek megfelelő tűzvédelmi okta-

tásban részesüljenek, valamint a tűzvédelmi szakvizsgát igénylő munkakörökben foglalkoz-

tatottak vizsgáztatását. 

 Bejelenti az elsőfokú tűzvédelmi hatóságnak az egyes létesítményekben a tűzveszélyesség-

re kiható változásokat, a tevékenység megkezdése előtt legalább 15 nappal. Szükség sze-

rint az új helyzetnek megfelelően elkészített kockázati osztályba sorolást megküldi a tűz-

védelmi hatóságnak. 

 Részt vesz a tűzvédelmi hatóság által tartott szemlén, vagy intézkedésre jogosult megbí-

zottjával képviselteti magát. 

 Előterjeszti évente egy alkalommal vezetői értekezleten a tűzvédelmi helyzetről készült be-

számolót, az ott megjelölt feladatok figyelembevételével irányítja a tűzvédelmi munkát.  

 Biztosítja a tűzvédelmi főelőadó bevonásával tűzvédelmi berendezések, tűzoltó-

készülékek, eszközök és felszerelések üzemképességét, rendszeres karbantartását, felül-

vizsgálatát. 

 Felelősségre vonást kezdeményez a tűzvédelmi szabályzat előírásait megszegőkkel szem-

ben. 

 Bejelenti a hivatásos tűzoltóságnak az intézet területén a tűzoltóság közreműködése nélkül 

eloltott, vagy emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzeket. Gondoskodik a tűzeset helyé-

nek változatlanul hagyásáról a vizsgálat befejezéséig, szükség esetén biztosítja a kárhely 

őrzését. 

2.1.3. Az ápolási igazgató feladata  

 Gondoskodik szakmai felügyelete, irányítása alá tartozó területen a hatályos tűzvé-

delmi jogszabályok megtartásáról és végrehajtásáról. 

 Biztosítja az irányítása alá tartozóknál a tűzvédelmi feladatok ellátásához szükséges 

személyi és tárgyi feltételeket, a munkafolyamatokat úgy szervezi, hogy a tűzvédelmi 

előírások betarthatók legyenek.  
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 Ellenőrzi, hogy az irányítása alá tartozó közalkalmazottak a tűzvédelmi rendelkezése-

ket betartsák. 

 Ellenőrzi, ill. gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó közalkalmazottak ré-

szére az évente ismétlődő, valamint az új belépő közalkalmazottak munkába állás 

előtti tűzvédelmi oktatásokat megtartsák.  

2.1.4. Tűzvédelmi főelőadó feladatai 

 

 megköveteli és ellenőrzi az intézet területén a tűzvédelmi szabályok, előírások betar-

tását, illetve végrehajtását. Szabálytalanság esetén intézkedik azok megszüntetéséről 

 Szabálytalanságot elkövetővel szemben eljárást kezdeményez 

 Jogosult szakfeladatainak ellátásával kapcsolatban az intézet bármely helyiségébe - 

az ott érvényes működési előírások figyelembevételével - belépni és ellenőrzést foly-

tatni. 

 Rendszeresen és folyamatosan - ütemterv szerint - ellenőrzi a tűzvédelmi szabályok, 

előírások megtartását, jegyzőkönyvbe rögzíti a hiányosságokat, azok felszámolására 

intézkedik, a határidő és a felelős személy megnevezésével. Szükség szerint az in-

tézmény gazdasági igazgatója felé javaslatot tesz a felelős személyek illetve a tűzvé-

delmi szabályok megszegőinek felelősségre vonására. 

 elkészíti az intézetre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzatot, és a mellékletét képező 

Tűzriadó Tervet. 

 Elvégzi az intézeten belül az egyes helyiségek, szabad terek, stb. kockázati osztályba 

sorolását, 

  részt vesz a tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzéseken, szemléken. A feltárt 

szabálytalanságok megszüntetésére, a létesítmény vezetője által meghatározottak 

szerint intézkedik. Ellenőrzi a feladatok határidőre történő végrehajtását. Tapasztala-

tairól a létesítmény vezetőjét tájékoztatja, a létesítmény tűzvédelmi munkáját érintő 

esetekben intézkedést kezdeményez. 



 

Tűzvédelmi Szabályzat 
Oldalszám: 

9/111 Csornai Margit Kórház 

 
 elsajátítja és folyamatosan bővíti a feladata ellátásához szükséges tűzvédelmi szak-

ismereteket 

 Gondoskodik arról, hogy a létesítmény valamennyi dolgozója munkába álláskor, to-

vábbá szükség szerint, de legalább évente egyszer a munkakörének megfelelő tűzvé-

delmi oktatásban részesüljön, szakvizsgára való felkészítését, gondoskodik azok le-

bonyolításáról. 

 Gondoskodik az évenkénti oktatás megtörténtéről, a dolgozók aláírásával ellátott 

nyilvántartás irattárazásáról (Tűzvédelmi Oktatási Napló) 

 Részt vesz minden olyan értekezleten, tárgyaláson, ahol a létesítmény tűzvédelmi 

helyzetét tárgyalják.  

 Engedélyezi az intézet területén a tűzveszélyes tevékenységet, szükség esetén gon-

doskodik a felügyeleti szolgálat biztosításáról, eseti előírások megtételéről és meg-

tartásuk ellenőrzéséről. 

 Elősegíti a beruházások, rekonstrukciók, fejlesztések előkészítése és megvalósulása 

során a tűzvédelmi szabályok, előírások érvényre juttatását. 

 Gondoskodik az intézet területén lévő tűzvédelmi berendezések és eszközök meglé-

téről, üzemképességének fenntartásáról, karbantartásuk és felülvizsgálatuk elvégzé-

séről. Megakadályozza, hogy azokat más célra felhasználják, illetve helyükről eltávo-

lítsák, eltorlaszolják,   

 Az intézet területén keletkezett tűzesetet azonnal jelenti az illetékes önkormányzat 

tűzoltóságának, az intézeti igazgató főorvosnak, a gazdasági igazgatónak. 

 Gondoskodik a tűzvédelmi felvilágosító, propaganda feladatok szervezéséről és vég-

rehajtásáról.   

 Értékelést készít évenként az intézet tűzvédelmi helyzetéről. 

 Az intézet létesítményeiben, szabadterületein félévenként általános tűzvédelmi elle-

nőrzést tart 

 Az ellenőrzés megállapításait jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A létesítmények terüle-

tén üzemelő földalatti tűzcsapok, fali tűzcsapok és felszereléseik karbantartását fél-

évenként kell elvégezni. 
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 Az ellenőrzések dokumentálása jegyzőkönyvben történik, mely jegyzőkönyv egy pél-

dányát a tűzvédelmi előadó köteles megőrizni. 

 Gondoskodik arról, hogy a munkát befejező dolgozó elvégezze az alábbiakat: 

 a munka befejezésekor ellenőrizze a takarítási munkák maradéktalan végrehajtását, 

az áramtalanítás megtörténtét, a helyiségek nyílászáróinak szerkezetének lezárását, 

stb.. 

 megszervezi a tűzjelzést, tűzoltásban való közreműködést 

 Gondoskodik arról, hogy a felügyeleti szervek és a tűzvédelmi hatóság által megköve-

telt hatósági, illetve szabványossági, stb. vizsgák illetve vizsgálatok időben megtör-

ténjenek. − Gondoskodik a tűzvédelmi tárgyú iratanyagok együtt tartásáról, vezeté-

séről:  

 tűzvédelmi szabályzat,  

 tűzriadó terv,  

 kockázati osztályba sorolás,  

 a munkavállalók tűzvédelmi oktatásának nyilvántartásai, szakvizsga nyilván-

tartásai, szakvizsga nyilvántartás  

 az intézet területén végzett félévenkénti átfogó tűzvédelmi ellenőrzések 

iratanyagai, a tapasztalt hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések,  

 a tűzoltóság által végzett ellenőrzések jegyzőkönyvei, felhívások, azok meg-

szüntetésére tett intézkedések dokumentációi,  

 időszakos tűzvédelmi szempontú felülvizsgálati szakanyagok, és az azokban 

rögzített hiányosságok megszüntetését igazoló nyilatkozatok másolatai,  

 az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére kiadott írásos feltételek 

másodpéldányai,  

 a készenlétben tartott tűzoltó készülékekről felfektetett nyilvántartás,  

 a tűzoltó vízforrásokról felfektetett nyilvántartás.  
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2.1.5. A Műszaki csoportvezető feladata 

 Gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó közalkalmazottak a vonatkozó tűz-

védelmi rendelkezéseket és a Tűzvédelmi szabályzat előírásait ismerjék és betartsák. 

 Részt vesz az irányítása alá tartozó létesítmények tűzvédelmi ellenőrzésén, szemlé-

jén, az ott feltárt hiányosságok, hibák megszüntetésére a szükséges intézkedéseket 

megteszi, és ezek végrehajtását ellenőrzi.  

 Ellenőrzi, hogy az irányítása alá tartozó közalkalmazottak részére a rendszeresen is-

métlődő, valamint az új belépő közalkalmazottak részére a munkába állás előtti tűz-

védelmi oktatást megtartsák.  

 Figyelemmel kíséri az irányítása alá tartozó területen, hogy a tűzvédelmi szakvizsgá-

hoz kötött munkakörökben foglalkoztatottak érvényes bizonyítvánnyal rendelkezze-

nek. 

 Javaslattal él az irányítása alá tartozó területen a tűzvédelmi szakvizsgához kötött 

munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottaknál, ha munkájukat nem a tűzvédelmi 

előírások figyelembevételével végzik a szakvizsga bizonyítvány visszavonására. 

 Szervezi az intézet műszaki ellátásánál a munkafolyamatokat a tűzvédelmi előírások 

figyelembevételével. 

 Bejelenti a tűzvédelmi helyzetre kiható változásokat a tűzvédelmi főelőadónál. 

 Elvégezteti a villamos berendezések szabályszerű állapotának tűzvédelmi felülvizsgá-

latát, a villámhárítók felülvizsgálatát. 

 Hegesztő berendezések felülvizsgálatáról gondoskodik.  

 ellenőrzi a tűzvédelmi használati szabályok érvényesülését – különös tekintettel a 

gépkönyvekben, használati utasításban rögzített előírásokra – intézkednek az esetle-

ges hiányosságok megszüntetésére.  

 Gondoskodik a gépkönyv kezelési és karbantartási utasításában rögzített ellenőrzési 

feladatainak határidőre való elvégeztetéséről.  

 Valamely biztonságtechnikai berendezés meghibásodása esetén gondoskodnak arról, 

hogy a berendezés a hiba szakvállalat által történő kijavításáig ne üzemeljen.  
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 A napi munkavégzés során megköveteli a beosztottaktól a tűzvédelmi előírások, a 

gépek, berendezések kezelési, használati utasításaiban rögzítettek betartását.  

 − Gondoskodik az általános munkahelyi rend megtartásáról, ellenőrzi a napi tevé-

kenység befejezése előtti tűzvédelmi feladatok végrehajtását.  

 

2.1.6. A gazdasági osztályvezető feladata  

 Biztosítja, hogy a létesítmény, raktárépületek, a tűzvédelmi követelményeknek meg-

feleljenek. 

 A tűzvédelmi felszerelések cseréjéhez, szükségessé váló új felszerelések beszerzésé-

ről gondoskodik. 

 Meghatározza a szakterületén tárolt nyersanyag, alkatrész, tűzveszélyes folyadék, 

gázpalack stb. tárolási módját, mennyiségét és helyét a tűzvédelmi szabványoknak, 

rendeleteknek és előírásoknak megfelelően.  

 Bejelenti a tűzvédelmi főelőadónak a tűzvédelmi helyzetre kiható változásokat.  

 

2.1.7. Az osztályvezetők feladata 

 

 Naponta ellenőrzik a területükön a tűzvédelmi használati szabályok érvényesülését, 

intézkednek az esetleges hiányosságok megszüntetésére.  

 Gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó beosztottak a rájuk vonatkozó tűz-

védelmi rendelkezéseket, és a Tűzvédelmi Szabályzat előírásait ismerjék és betartsák. 

 Gondoskodik az előírt tűzvédelmi oktatások, tájékoztatások megszervezéséről és 

megtartásáról. 

 Ellenőrzi, hogy az irányítása alá tartozó területen a tűzvédelmi szakvizsgához kötött 

munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottak érvényes bizonyítvánnyal rendel-

kezzenek. 
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 Intézkedik az irányítása alá tartozó területen feltárt tűzvédelmi hiányosságok, hibák 

megszűntetése érdekében.  

 Részt vesz az irányítása alá tartozó létesítmények tűzvédelmi ellenőrzésein.  

 Tűz esetén a Tűzriadó Terv előírásai szerint jár el. 

 Elvégeztetik, ellenőrzik a munkaidő befejezésekor végrehajtandó feladatokat.  

 A napi munkavégzés során megkövetelik a beosztottaktól a tűzvédelmi előírások, a 

gépek, berendezések kezelési, használati utasításaiban rögzítettek betartását.  

 Gondoskodnak az általános munkahelyi rend megtartásáról, ellenőrzik a napi tevé-

kenység befejezése előtti tűzvédelmi feladatok végrehajtását.  

 Gondoskodnak arról, hogy a tűzveszélyes folyadékok tárolását, kezelését, kiadását az 

azzal megbízott személy végezze, s hogy az I-II tűzveszélyességi fokozatú folyadékot 

csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező dolgozó használhat.  

 

2.1.8. Az ügyeletvezető orvos feladatai tűz esetén 

 

 meggyőződik róla, hogy a tűzjelzés a porta, illetve a tűzoltóság felé megtör-

tént-e 

 kijelöli a szolgálatban levő nővéreknek a mentendő betegek sorrendjét 

 meggyőződik róla, hogy minden helyiségből megtörtént-e a betegek mentése 

 megszervezi az emberek és anyagi javak mentését,  

 a rendelkezésre álló eszközökkel megkezdeti a tűz oltását (ajtók ablakok bezá-

rásával csökkenti a tűz terjedését) 

 tűz és robbanásveszélyes anyagokat eltávolíttatja a tűz közeléből 

 tűzoltóság kiérkezésekor az oltásvezetőt tájékoztatja az addigi intézkedések-

ről 

 a tűzoltás vezető utasításának megfelelően részt vesz az oltásban 
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2.1.9. Ápolószemélyzet, egyéb dolgozók (beteghordók, műtőssegédek) fe-

ladatai 

 

 azonnal értesíti az illetékes vezetőt, illetve a portaszolgálatot a tűzről, akadá-

lyoztatása esetén közvetlenül hívja a tűzoltóságot a "105" telefonszámon 

 a vezető irányításával eltávolítja a tűz közeléből a tűz és robbanásveszélyes 

anyagokat 

 a vezető irányításával fegyelmezetten és pánikmentesen megkezdi a betegek 

mentését a legközelebbi kijáraton (vészkijáraton) keresztül  

 megkezdi a tűz oltását 

 

2.1.10. A munkavállalók feladatai  

 Köteles valamennyi dolgozó megismerni, elsajátítani, betartani és végrehajtani az 

intézetre vonatkozó tűzvédelmi szabályzatban a munkavégzésre, helyiségre vonat-

kozó előírásokat 

 köteles a munkájával kapcsolatos technológiai és tűzvédelmi utasításokat megis-

merni és betartani, 

 Munkahelyéhez tartozó létesítményeket, gépeket, berendezéseket a megelőző 

tűzvédelmi rendelkezések érvényesítésével csak a használati engedélyben megálla-

pított rendeltetésnek megfelelően használhatja. 

 Kötelessége a munkahelyre vonatkozó tilalmi rendelkezések (pl. dohányzási, he-

gesztési vagy más nyílt láng használatának tilalma) megtartása. 

 Az általános munkahelyi rendtartással kapcsolatos feladatokat köteles elvégezni 

munka közben. A munka befejezése után a munkahely elhagyása előtt köteles 

meggyőződni arról, hogy ott tüzet kiváltó ok nem áll fenn, ellenkező esetben az ok 

megszűntetéséről gondoskodni kell,  

 Kötelező részt vennie a tűzvédelmi oktatásokon, amennyiben ennek valamilyen ok-

ból nem tud eleget tenni, pótlólagos oktatáson köteles részt venni. szakvizsga elő-

készítő tanfolyamokon és a vizsgákon történő részvételt aláírásukkal igazolni kell. 
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 Az a dolgozó, aki a tűzvédelemi kötelezettségeinek nem tesz elege,t a tűzvédelmi 

szabályokat ne tatja meg, fegyelmi vétséget követ el 

 A megelőző tűzvédelmi feladatokat valamennyi dolgozó köteles végrehajtani, illetve 

érvényre juttatni. 

 A dolgozók kötelesek jelenteni az illetékes vezetőnek minden olyan szabálytalansá-

gok, mely tüzet okozhat. 

 Az esetleges tűzvédelmi hiányosságok észlelésekor, ennek megszüntetésére külön 

felhívás nélkül köteles intézkedni, a munkakörében meghatározottak szerint. 

 Tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörben, csak érvényes szakvizsgával rendel-

kező személy dolgozhat, egyéb személy ilyen tevékenységet nem folytathat.  

 Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzését megelőzően kérje az írásbeli felté-

telek meghatározását.  

 A tűzjelzéssel, tűzoltás előkészítésével, az oltással, a kiürítéssel, mentéssel kapcso-

latos feladatok végrehajtása, a tűzoltó készülékek használatának, kezelésének sza-

bályait betartani  

 Köteles a Tűzriadó Tervben leírtak szerint eljárni tűzeset esetén. 

 Köteles részt venni a tűzriadó tervben meghatározott feladatok begyakorlásán. 

 Ismernie kell a tűzjelzés lehetőségeit és módjait. 

 Tűzeset vagy annak közvetlen veszélye, rendkívüli esemény észlelésekor köteles az 

alábbiak szerint eljárni. 

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

les késedelem nélkül intézkedni, és a tüzet jelezni. (Tűzriadó Terv) 

 

 

3. Tűzvédelmi oktatás 

A tűz elleni védekezésről, a tűzoltóságról és a műszaki mentésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 22. 

§ (3.) bekezdésében foglaltak alapján a létesítmény dolgozóinak, munkavállalóinak oktatását az 

alábbiak szerint szabályozom: 

A létesítmény dolgozóit tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni: 
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 felvételkor, illetve munkába állításkor (első oktatás) - minden esetben a tűzvédelmi főelő-

adó végzi, dokumentálja 

 évenként legalább egy alkalommal (ismétlődő) - tűzvédelmi főelőadó végzi, dokumentálja 

 oktatáson való hiányzást követően (pótoktatás) – tűzvédelmi főelőadó végzi, dokumentálja 

 tűzesetet követően a rendkívüli oktatást - tűzvédelmi főelőadó végzi, dokumentálja 

Az oktatást jelen Tűzvédelmi Szabályzat általános és eseti szabályaiból, illetve a tűzjelzéssel, 

tűzoltással kapcsolatos ismeretekből kell megtartani. 

A tűzvédelmi oktatásnak az alábbi témaköröket kell tartalmaznia: 

 1996. évi XXXI. törvény, vonatkozó fejezetei 

 munkahellyel, munkakörökkel kapcsolatos általános és eseti tűzvédelmi szabályok, előírá-

sok 

 alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzése (hegesztés, egyéb nyílt lánggal, szikrakép-

ződéssel járó tevékenység) 

 tűzjelzés helyi sajátosságai 

 tűz esetén követendő magatartás, feladatok, tűzjelzés, tűzoltás, műszaki teendők, mentés 

stb. 

 tűzoltó készülékek, eszközök kezelése, használata 

 tűzvédelmi szabálysértés, bírság. 

 Oktatást, minden esetben dokumentálni kell! Az oktatásról felvett NAPLÓT meg kell őrizni, 

és azt hatósági ellenőrzésen az ellenőrzőnek – ha kéri – át kell adni. 

 Az oktatásról felvett dokumentumnak (Oktatási Napló) tartalmaznia kell: 

 az oktatás időpontját, helyét, jellegét (első, ismétlődő, pót rendkívüli) 

 az oktatás konkrét témaköreit 

 az oktatott dolgozók nevét, az aláírásokat 

 az oktató nevét, aláírását 

Azt a dolgozót, aki az éves ismétlődő tűzvédelmi oktatáson, valamilyen oknál fogva (pl. betegség, 

szabadság stb.) nem tudott részt venni, a munka újbóli felvételével egyidejűleg ún. pótoktatásban 

kell részesíteni! Ezen oktatásokat minden esetben a tűzvédelmi főelőadó köteles elvégezni, do-

kumentálni. 
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Külső, idegen vállalat dolgozóit, amennyiben a Kft területén végeznek kampányszerű tevékenysé-

get, úgy őket szintén rövid – a munkával kapcsolatos – tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. 

Ezen oktatásokat minden esetben, a tűzvédelmi főelőadós előzetes kiértesítését követően a tűz-

védelmi köteles megtartani, dokumentálni.  

A létesítmény területén bekövetkezett tűzesetet követően a létesítmény dolgozóit rendkívüli tűz-

védelmi oktatásban kell részesíteni. Ezt minden esetben a tűzvédelmi főelőadó tartja meg, és do-

kumentálja. 

 

4. A létesítmény konkrét munkahelyeire, szabadtereire, veszélyességi övezetei-

re vonatkozó általános érvényű és eseti, helyi sajátosságokra kidolgozott 

tűzmegelőzési használati szabályok, előírások 

 

4.1. Kockázati osztályba sorolás 

A Csornai Margit Kórházat az 54/2015.(XII. 5.) BM rendelet 1.sz. melléklet 2. táblázat 4. sor C osz-

lopa értelmében Közepes kockázati osztályba sorolom. (fekvőbeteg ellátás, menekülésben korlá-

tozott személyek) 

 

4.2. Tűzveszélyességi osztályok 

A tűzvédelmi követelményeket az anyagok tűzveszélyességi osztálya sorolása, a kockázati egy-

ség kockázati osztálya, az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó kocká-

zati osztálya alapján kell megállapítani. 

 

4.3. Az anyagok tűzveszélyességi osztálya 

ROBBANÁSVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZIK 

a) kémiai biztonságról szóló törvény szerint robbanó, fokozottan tűzveszélyes, tűzveszélyes, 

kismértékben tűzveszélyes anyag és keverék, 



 

Tűzvédelmi Szabályzat 
Oldalszám: 

18/111 Csornai Margit Kórház 

 
b) a folyadék, olvadék, melynek zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van, vagy nyílttéri lobbanás-

pontja legfeljebb 55 °C, vagy üzemi hőmérséklete nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 

°C-kal csökkentett értéke, 

c) az éghető gáz, gőz, köd, 

d) az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez és 

e) az e rendelet hatálybalépése előtt „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag. 

TŰZVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZIK 

a) a szilárd éghető anyag, ha nem tartozik robbanásveszélyes osztályba, 

b) a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok, petróleum, 

c) a folyadék, olvadék, melynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, vagy üzemi hőmérsék-

lete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb, 

d) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével, 

e) a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150 °C-nál magasabb 

gyulladási hőmérsékletű B-F tűzvédelmi osztályú építőanyag, 

f) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem álla-

pítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb 

és 

g) az e rendelet hatálybalépése előtt „C” vagy „D” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag. 

NEM TŰZVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZIK 

a) a nem éghető anyag, 

b) az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és 

c) az e rendelet hatálybalépése előtt „E” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag. 

 

5. Használatra vonatkozó általános érvényű tűzvédelmi szabályok 

 Az építményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt), a vegyes rendeltetésű épületet 

csak használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított 

rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni. 

 A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, valamint egyéb tevékeny-

séget (továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfe-
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lelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben 

szabad folytatni. 

 A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékeny-

séghez szükséges anyag és eszköz tartható. 

 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. 

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

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

lyen kell tárolni. 

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

ba tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszernél és tárolóedénynél, továbbá min-

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

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

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

anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. 

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

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

meztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni. 

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

lenthet. 
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 A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell je-

lölni. 

 A tűzoltó vízforrások, falitűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell. 

 A mentésre szolgáló nyílászárók helyét - a lakóépületek kivételével - a homlokzaton és 

az épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó helyiség, helyiségcsoport 

bejáratánál jól látható és maradandó módon kell jelölni. 

 A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szol-

gáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. 

 

6. Tűzveszélyes tevékenység 

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

okozhat. 

 Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek meg-

felelő, erre a célra alkalmas helyen végezhető. 

 Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet - a (5) bekezdésben foglaltak kivételével - 

az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltéte-

lek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül 

utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy 

feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége. 

 A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek 

tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékeny-

ség végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosságkor a munkavégzésre való utasítás nem 

adható ki. 

 Ha az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulaj-

donában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek 

írásbeli meghatározása nem szükséges. 
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 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 előírások-

kal egészíti ki. 

 Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk 

kell:  

 a tevékenység időpontját, helyét, leírását, 

 a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bi-

zonyítvány számát, 

 valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat. 

 Jogszabályban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak 

érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a 

tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet. 

 tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől 

annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző 

személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor 

a munkát végző - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani. 

 A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát 

végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, 

akkor a munkát végző, valamint az (5) bekezdésében foglaltak szerint tevékenységet 

végző magánszemély, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, 

készüléket köteles biztosítani. 

 A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és 

annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan 

körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.  

 A munka végzésére közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékeny-

ségét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát vég-

zőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény 
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vezetőjének, vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel 

kell tüntetni és aláírással igazolni kell. 

 A létesítmény területén végzendő hegesztéssel, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó alka-

lomszerű tűzveszélyes tevékenységhez szükséges írásos engedély kiadására jogosultak, kö-

telezettek: 

 Az igazgató főorvosés/vagy megbízásából – távolléte esetén – a megbízott helyi vezető he-

lyettes, továbbá indokolt esetekben 

 Tűzvédelmi tanácsadási jelleggel, az engedély kiállításában – előzetes kiértesítését követő-

en – segítséget nyújthat a tűzvédelmi főelőadó is. 

 Legjellemzőbb azonban, hogy a létesítmény területén alkalomszerű tűzveszélyes tevékeny-

séget előzetesen megbízott külső cég szakemberei végzik. Ilyenkor a tevékenységhez szük-

séges ÍRÁSOS ENGEDÉLYT a munkát végző külső cég vezetője, vagy az általa megbízott 

személy adja ki, és azt a munkát végző csoportvezető hozza a helyszínre magával! Ezt az 

engedélyt azonban a Kft. a helyi sajátosságokat, veszélyforrásokat jobban ismerő igazgató 

főorvos és/vagy a megbízott helyettes vezető, tűzvédelmi főelőadó köteles felülvizsgálni, 

és azt még a szükséges helyi tűzvédelmi előírásokkal – írásban – kiegészíteni! 

 Amennyiben a munkát végző külső cég, vállalkozás nem rendelkezik kiállított ÍRÁSOS EN-

GEDÉLY formanyomtatvánnyal, úgy azt, a munka megkezdése az igazgató főorvos és/vagy 

a megbízott helyettes vezető, tűzvédelmi főelőadó – rövid szóbeli oktatást követően – kö-

teles kiadni! 

  Az írásos engedély formanyomtatvány, melyet minden esetben két példányban kell kiállí-

tani. Eredeti példányát a munkát végző csoportvezető, vagy közvetlenül a munkát végző 

személy kapja, a második példány az engedélyezőé marad! (tűzveszélyes tevékenységhez 

szükséges formanyomtatvány-minta a mellékletek között található.) 

HEGESZTÉSSEL, NYÍLT LÁNGGAL, és SZIKRAKÉPZŐDÉSSEL JÁRÓ ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉ-

LYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK TELJES IDŐTARTAMÁRA – MINDEN ESETBEN – AZ ÉRIN-

TETT TERÜLETET ÜZEMEN KÍVÜL KELL HELYEZNI! 
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7. Dohányzás 

 Égő dohánynemüt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, 

ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat. 

 Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanásveszélyes osztályba 

tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel 

kell jelölni. 

 Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló 

helyiségbe vagy szabadtérbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű 

tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad. 

NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉBEN HOZOTT TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN: 

A létesítmény vezetője - a tűzvédelmi előírásokon túl - köteles figyelembe venni az 1999. évi XLII. 

törvény előírásait, mely a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, for-

galmazásának egyes szabályairól szól, és amelynek kivonata az alábbi: 

Az Országgyűlés 2011. 04. 26-án elfogadta a nemdohányzók védelméről szóló, többszörösen mó-

dosított 1999. évi XLII. törvényt. 

Fenti tűzvédelmi előírásokon túl, az egészségvédelmi tilalom vonatkozik valamennyi zárt légterű 

közforgalmú helyiségre, azaz valamennyi munkahelyre, egészségügyi szolgáltatóra, 

vendéglátóipari egységre – kivéve játékkaszinókat - beleértve a közintézményeket, szórakozóhe-

lyeket, kocsmákat, bárokat, tömegközlekedési eszközöket, buszmegállókat, a gyalogosok által 

használt aluljárókat, játszótereket és azok 5 méteres körzetét is. 
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Tilos dohányozni – dohányzóhelyet sem lehet kijelölni: 

1. Egészségügyi szolgáltatónál (pl. kórház, rendelő) és ahol egészségügyi illetve egészségügyi 

jellegű szolgáltatást nyújtanak függetlenül az intézmény rendeltetésétől) beleértve az in-

tézményhez tartozó udvart, parkot is, és minden létesítményt, ami az intézmény kerítésén 

belül van. 

2. munkahelyen, 

3. közterületnek minősülő egyéb létesítményekben azok 5 m-es körzetén belül 

Dohányzóhely a közforgalmú intézmény bejáratától számított 5 méteres távolságon belül 

sem jelölhető ki, csak úgy hogy a dohányzóhely az egészségügyi vagy egyéb szolgáltatást 

igénybevevők szokásos vagy szükségszerű útvonalától megfelelően elkülönüljön. 

Ahol dohányzóhely kijelölhető ott sem lehetséges azt kialakítani: 

1. Zárt térben 

2. A nemdohányzó dolgozók szokásos útvonalain, a használt bejáratoknál és azok 5,0 méteres 

körzetén belül.  

 

Egészségvédelmi bírság 

Egészségvédelmi bírság csak azon természetes személlyel szemben szabható ki, aki a cse-

lekmény elkövetésekor 14. életévét betöltötte és saját jövedelemmel rendelkezik, melynek 

összege: 20.000-50 000. Az Nvt. betartásáért felelőssel szemben 100.000-250.000.- Ft Le-

galább 1.000.000.-, legfeljebb 2.500.000.- Ft az intézmény, szervezet, üzemeltető vagy 

gazdasági társaság tekintetében. Egészségvédelmi bírság egyik fajtája a helyszínen kisza-

bott egészségvédelmi bírság: max. 30.000 forint (ha 30 napon belül befizeti, ellenkező 

esetben akár 50.000.- Ft is lehet). 

Megjelölés, feliratok  

 A dohányzási korlátozással érintett, valamint a DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELYEKET, vala-

mint közterületeket felirat, és/vagy más egyértelmű jelzés alkalmazásával - tűzvédelmi 

szempontból való tilalom esetén szabványos tiltó táblával, illetve piktogrammal - szem-

betűnő módon meg kell jelölni. 
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8. Tárolás szabályai 

1. Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenység-

hez szükséges robbanásveszélyes, vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az 

építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul 

vett anyagmennyiséget. 

2. Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előterében mindennemű tárolás tilos. 

3. A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot - ha azt nem nyomástartó edényzetben 

hozták forgalomba - a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények 

szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni. 

4. Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tarto-

zó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet 

vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni. Az öngyulladásra hajlamos 

anyag hőmérsékletét naponta vagy - ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik - fo-

lyamatosan ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni. 

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

 

9. A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolási előírásai 

1. A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot 

kiszerelni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában sza-

badtéren, vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás és a hatékony szellőzést bizto-

sították. 

2. A robbanásveszélyes osztályú anyagot, valamint az I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadé-

kot csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni. 

3. A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, valamint az I-III. tűzveszélyességi fokozatú 

folyadék egyedi és gyűjtőcsomagolásán - ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - az 
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anyag robbanásra, vagy heves égésre való hajlamát szövegesen, vagy piktogrammal kell je-

lölni. A jelölést a gyártó, vagy a csomagoló, a kiszerelő vagy a forgalomba hozó, valamint - 

a felhasználáshoz külföldről közvetlenül érkező anyag, I-II. tűzveszélyességi fokozatú folya-

dék esetében - a felhasználó szervezet köteles elvégezni. 

4. Robbanásveszélyes osztályú anyag nem tárolható tetőtérben, pinceszinti helyiségben, to-

vábbá 300,0 liter, vagy 300,0 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiség-

ben. 

 

10. Általános szabályok 

 Az építményt, építményrészt (helyiséget), a vegyes rendeltetésű épületet csak a használat-

bavételi (üzemeltetési, működési, telephely) engedélyben megállapított rendeltetésnek 

megfelelően szabad használni.  

 Az épületben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a vonat-

kozó nemzeti szabványban megengedett tűzterhelési értéket.  

 A helyiségből, szabadtérről, a gépről, a berendezésről, az eszközről, készülékről a tevé-

kenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalábbis műsza-

konként, illetőleg a tevékenység befejezése után el kell távolítani.  

 Éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem ég-

hető anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.  

 

 Az éghető folyadékot, éghető és égést tápláló gázt szállító csőrendszernél és tároló edény-

nél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az éghető folyadék csepegését, 

elfolyását, illetve a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, illetőleg kiszivárgott 

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

erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.  

 A gázüzemű berendezések gázvezetékeit az MSZ 2980 szerinti színjelöléssel kell ellátni.  
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 A robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot alkalomszerűen csak 

szabadban vagy szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás 

nincs.  

 Olajos, zsíros munkaruha, védőruha csak fémszekrényben helyezhető el.  

 A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvé-

delmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.  

 A napi tevékenység (műszak) befejezése után – elsősorban a munkaterület felelős vezetői-

nek vagy az egyes területeket utolsóként elhagyó munkavállalóknak – ellenőrizni kell a tűz-

védelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.  

 

A Tűzvédelmi Szabályzat általános megelőző tűzvédelmi előírásai azokat a használati szabályokat 

és magatartási követelményeket tartalmazza, amelyeket a létesítmények, építmények, helyiségek, 

szabadterek, gépek, berendezések és anyagok használatánál, továbbá a munkafolyamatok végzé-

sénél mindig és mindenkor meg kell tartani, illetve tartatni.   

Adott szervezeti egység területén, ha tűzvédelmi rendelkezéseket érintő változtatás (építészeti 

átalakítás, raktározás változtatása, tűzveszélyes technológia bevezetése) végrehajtása szükséges, 

a tűzvédelmi főelőadót erről előzetesen tájékoztatni kell.  

Belső közlekedési utakat (kijáratokat, folyosók, lépcsőházak) mindenkor teljes szélességben sza-

badon kell tartani, hogy tűz esetén az ott tartózkodó személyek akadálytalanul a szabadba jussa-

nak. A lépcsőházban, a folyosókon gyúlékony, tűz és robbanásveszélyes anyagokat elhelyezni nem 

szabad.    

Vészkijárati ajtók, összekötő folyosók, erkélyre nyíló ajtók kulcsai, az ajtóknál elhelyezett kulcstar-

tó dobozba, a nővérpultnál vagy a portán kell elhelyezni azonosítási számmal ellátva.  

A padlást zárva kell tartani, a kulcsot azonosítási számmal ellátva a titkárságon illetve a portán kell 

tartani.  

A napi munka befejezésekor a nem folyamatosan üzemelő helyiségeket tűzvédelmi szempontból 

ellenőrizni kell, és az ellenőrzés során meg kell szüntetni minden olyan szabálytalanságot, amely 

később tűz okozója lehet. Az ellenőrzés a helyiségben munkát végző dolgozó feladata.  

A telefonkészülékek mellett el kell helyezni a tűzjelzésre alkalmas telefonszámokat  
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A tűzjelzési lehetőséget minden időben biztosítani kell.  

A helyiségek - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól látható 

helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó ren-

delkezéseket tartalmazó piktogramot, táblát kell elhelyezni. 

A közműnyitó- és zárószerkezetet, a füstelvezető kezelőszerkezetet, valamint a beépített tűzvé-

delmi berendezés kézi kezelő szerkezetét és a közvetlen tűzjelző távbeszélő készüléket jól látható-

an meg kell jelölni. 

A munkahelyeken az üzemeltetés alatt az olyan helyiség ajtóit, amelyben emberek tartózkodnak, 

nem szabad lezárni, kivéve, ha azt külön jogszabály megengedi, ez esetben a kulcsok tárolásának 

hozzáférhetőségéről gondoskodni kell. 

 

11. Végrehajtandó feladatok  

 

 Ellenőrizni kell, hogy a villamos eszközök, berendezések kikapcsolt, a hálózatról leválasztott 

állapotban vannak-e, illetve az áramtalanítást végrehajtani.  

 Garazsírozott járművek áramtalanítása megtörtént-e, indítókulcsai a kijelölt helyeken elhe-

lyezést nyertek-e.  

 A tárolás szabályai betartottak-e, különös tekintettel a raktárhelyiségekre, tároló helyekre, 

a tevékenység során keletkezett hulladékok eltávolítása megtörtént-e.  

 Egy esetleges tiltott helyen történő dohányzásból visszamaradó égő dohány nemű tűzve-

szélyt nem jelent-e.  

 A gázüzemű berendezések elzárt állapotban vannak-e.  

 A lezárt helyiségek kulcsai a kijelölt helyeken elhelyezést nyertek-e, az egyes telephelyeken 

a tűzjelzésre használható telefonok helyiségébe a munkaidőn túli bejutási lehetőség bizto-

sított-e.  

 A gázpalacktároló és a túlnyomásos menekülési lépcsőház ajtaját önműködő csukó szerke-

zettel kell ellátni, és azt csukva kell tartani.  
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 A munkahelyeken az üzemeltetés alatt az olyan helyiség ajtóit, amelyben emberek tartóz-

kodnak, nem szabad lezárni.  

 

12. Tűzveszélyesség tevékenység  

Tűzveszélyes tevékenységnek minősül minden olyan tevékenység, amely a környezetében lévő 

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

lánggal, izzással, szikrázással jár. Ide tartozónak tekintendő még az I-II. tűzveszélyességi fokozatú 

éghető folyadékok alkalomszerű használata és a növényi hulladék vagy egyéb éghető anyagok 

szabadtéri elégetései is.  

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.  

Amennyiben az intézet bármely területén kell végezni tűzveszélyes tevékenységet – és ide érten-

dő a járműveken és gépeken végzendő hegesztés is –, azt alkalomszerűnek kell tekinteni.  

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján 

szabad végezni. A feltételek megállapítására a szabályzat I. fejezetében meghatározott személyek 

jogosultak, illetve kötelezettek (2 pld. egyik a munkavégzőnek kiadva)  

A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tűzvédelmi fő-

előadóval egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi 

előírásokkal köteles kiegészíteni.  

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevé-

kenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött 

munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és elő-

írásokat.  

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 be-

fejezéséig a munkát elrendelő – szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.  
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A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűz-

oltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.  

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűz-

védelmi 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.  

Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket, illetőleg fel-

szereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a 

tűz eloltható.  

 

13. A létesítmény területére beérkező tartályos/tartányos (ADR) gépjármű szállító 

tartályából végzett lefejtés technológiai folyamata a következő: 

 az áttárolási jegy ellenőrzése, 

 a tartályos gépjármű földelésének végrehajtása (egyenpotenciál szintre hozása) 

 a lefejtőhely biztonságának megteremtése (a tartályos gépjármű menekülési útvonalá-

nak, a lefejtőhely lehatárolásának, s a lehatárolt területen szükséges tűzvédelmi felsze-

relések elhelyezésének biztosításával), 

 a tartályos gépjármű gyorstolattyú láncának kifektetése 

 készletellenőrzés  

 a tartályos gépjármű lefejtő tömlőjének csepegés- és szivárgásmentes csatlakoztatása a 

feltöltendő tartály lefejtő szűrőcsonkjához 

 a zárószerkezet nyitása (a lefejtő vezeték tolózárának, majd ezt követően a gyorstolaty-

tyú megnyitásának végrehajtása úgy, hogy az elzáró karja a kioldócsaphoz legyen kitá-

masztva) 
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 feltöltés (a tartályos gépjármű szállítótartályában lévő anyag lefejtésének művelete). 

 A dolgozó köteles megtagadni a hibás göngyölegben kiszerelt, csepegő, szivárgó árufé-

leség átvételét, tekintettel arra, hogy a csepegés, szivárgás tűz- és robbanásveszélyt 

idézhet elő. 

 

14.  Gázpalackok tárolása, felhasználása, kezelése 

Gázpalackok nem tárolhatók olyan helyiségben, ahol nyílt lángú tüzelőberendezést üzemeltetnek.  

Az oxigén, valamint Propán-bután gázpalackot csak szabványos gázpalackban szabad tárolni, szállí-

tani, illetve felhasználni.  

Sérültnek kell tekinteni – és azt követően használni tilos – a gázpalackot, ha:  

 1 m magasról kemény talajra esett,  

 égés nyomai látszanak rajta,  

 1 mm mély sérülés van rajta,  

 saját tömege 3 %-kal kisebb, mint a megadott,  

 a szállító járművet baleset érte.  

Tilos gázpalackot tárolni: folyosón, lépcsőházban, személyforgalmú helyen, talajszint alatti helyi-

ségben, pincelejáratban, aknában, rezgést keltő gép mellett, falon kívül szerelt elektromos veze-

tékek és berendezések 1 m-es környezetében.  

Veszélyes áruk szállításával összefüggő átmeneti (ideiglenes) tárolás esetén a nemzeti szabvány-

ban előírtakat kell alkalmazni. 

Gázpalackok állandó tárolása kizárólag a Kórház területén kijelölt gázpalacktárolóban engedélye-

zett. 

A gázpalackokat csak elzárt állapotban és felcsavart szelepvédő sapkával szabad tárolni. 

A gázpalacktárolóban éghető anyagot tárolni tilos! 

Különböző gázt tartalmazó és üres palackokat egymástól elkülönítve, anyagnemenként csoporto-

sítva, eldőlés ellen megfelelően rögzítve, talpon állítva szabad tárolni. 
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Az elkülönített gázcsoportok fölé olyan táblát kell elhelyezni, amelyen a tárolt gáz neve fel van 

tüntetve. 

A gázpalackot sugárzó hő, ütés, hirtelen felmelegedés, rázkódás ellen megfelelően védve szabad 

tárolni. Palackot a fűtőtesttől legalább 1 méter távolságra kell elhelyezni. 

Lefagyott gázpalackokat maximum 40 C-os meleg vízzel vagy levegővel szabad felmelegíteni. 

A gázpalacktárolóban és annak 6 méteres körzetében láng használata és a dohányzás tilos. E tilal-

mat, valamint a "TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY" jelző táblát jól látható helyen kell elhelyezni. 

A gázpalacktároló megfelelő szellőztetéséről gondoskodni kell. 

A gázpalacktárolóba idegen személy nem mehet be. 

A tárolóhelyet használaton kívül mindig zárva kell tartani. 

A gázpalackok kiadását csak az e feladattal megbízott, megfelelő tűzvédelmi szakvizsgával rendel-

kező személy végezheti. 

A gázpalack csak annak a személynek adható ki, akinek a gázpalack kezelésére jogosító tűzvédelmi 

szakvizsgája van. 

Gázpalackot kezelés, szállítás, tárolás és használat során elektromos hálózat közelében úgy kell 

elhelyezni, hogy a gázpalack az áramkör részévé még véletlen folytán se válhasson. 

Az ott keletkező tűz oltására alkalmas 1 db 6 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket készenlétben kell 

tartani.  

A gázpalacktároló területén a palackokon kívül más anyagot tárolni tilos!  

 A gázpalackok a telephelyeken belül csak az arra a célra rendszeresítendő kézi mozgatású 

kocsin szállíthatók.  

 A hegesztés, nyílt láng használatának 6 m-es környezetén belül éghető folyadékot, éghető 

anyagot elhelyezni tilos!  

 A Pb palackra csak szabványos égőfej szerelhető, mely csak nyomáscsökkentő közbeiktatá-

sával üzemeltethető. Az égőfej csatlakoztatására csak szabványos tömlő használható, mely 

a palackhoz és az égőfejhez szalagbilinccsel csatlakoztatható.  

 A hegesztő-berendezések, gázpalackok használatára, a hegesztésre vonatkozó részletes 

előírásokat a szabályzat mellékletét képező előírásokat a Hegesztési Biztonsági Szabályzat 

részletesen tartalmazza.  
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 Gázpalack kezelésével, szállításával és használatával csak olyan személy foglalkozhat, aki 

tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik. 

 A felhasználási helyen csak egy-egy palack éghető gázt és oxigént, illetőleg egy napi mun-

kához szükséges gázpalackot szabad tartani. A munka befejezése után a gázpalackot a 

tárolóhelyre vissza kell vinni. 

 A gázpalackot feldőlés ellen rögzíteni kell. 

 Gázpalackot a természetes és mesterséges hőforrástól úgy kell védeni, hogy hőmérséklete 

a 40 C-ot ne haladja meg. 

 Oxigénpalackot, hegesztőberendezést zsíros, olajos kézzel kezelni, vagy olajos ronggyal 

tisztítani tilos. 

 Az elzáró szerkezeten (szelepen) javítást csak a töltőállomás végezhet. 

 Gázpalackot lépcsőházban, épület emeleti előtérben, átjárófolyosón, felvonókamrában, 

rezgést keltő gép mellett pincében, pincelejáratban, személyforgalmi helyen, falon kívüli 

elektromos vezeték és berendezés 1 méteres környezetében, vagy azok közelében raktá-

rozni még ideiglenesen sem szabad. 

 Amennyiben betegellátáshoz oxigénpalack használata szükséges, a palack a kórteremben 

csak a kezelés idejéig maradhat. 

 A gyógyításhoz, életmentéshez egy 24 órára feltétlenül szükséges oxigénpalackok és egyéb 

gázpalackok a folyosón elhelyezhetők. Készenléti oxigénpalackok és gázpalackok mennyi-

ségét az osztályvezető főorvos határozza meg. Az oxigénpalackokat és gázpalackokat sza-

badba nyíló ajtó vagy ablakfelület mellett állítva kell elhelyezni, és a falhoz lánccal rögzíte-

ni. 

 Tűz- és robbanásveszélyes gáz közcsatornába nem kerülhet. 

 Gázfogyasztó készülékek, berendezések csak rendeltetésszerűen, a vonatkozó kezelési uta-

sításban foglalt előírásoknak megfelelően üzemeltethetők. 
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15. Padozat  

A gázpalacktárolóban a padozat mindig olyan állapotban legyen, hogy az bármilyen más anyaggal, 

illetve tárggyal történő érintkezése során ne okozzon tüzet vagy robbanást.  

 

16. Tűzoltási út, terület és egyéb utak 

1. A létesítményközlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerzési 

helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkal-

mas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére. 

2. Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolója, a közmű 

nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, 

valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzvédelmi be-

rendezés, felszerelés és készülék hozzáférésének, megközelítésének lehetőségét állandóan 

biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. 

3. Az üzemi és tároló helyiségekben - a 400 m
2
-nél kisebb alapterületű helyiség és az állvá-

nyos raktározás kivételével - a 2,4 méteres és az ennél szélesebb utak széleit jól láthatóan 

meg kell jelölni. Nem kell megjelölni azokat az utakat, amelyeket falsík, beépített gépsorok 

és berendezések határolnak. 

4. A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket - kivéve a legfeljebb 

50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat -, míg a he-

lyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad. 

5. Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban robbanásveszélyes 

és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el.  

Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az 

installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, 

amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át 

fedik le. 

6. Épületek menekülési útvonalai nem szűkíthetők le. 
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17. Tüzelő-, fűtőberendezések  

Az irodahelyiségekben, a portai vagy egyéb pihenő helyiségekben használható villamos üzemű 

hősugárzó olajradiátor is az alábbiak betartásával:  

 éghető anyagoktól legalább 1 m távolságra kell elhelyezni;  

 csak felügyelet mellett üzemeltethetők, a helyiségből történő eltávozáskor azo-

kat a hálózatról le kell választani.  

 A munkahely elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelen-

ségéről.  

 

18. Szellőztetés  

A gázpalacktároló helyiség és az akkumulátortöltéskor a hatékony szellőzés lehetőségét biztosítani 

kell.  

(Mesterséges szellőzés esetén olyan szellőztető berendezést kell használni, hogy annak bekapcso-

lásakor, illetőleg üzemeltetés közben gyújtószikra ne keletkezzen, és a berendezésen keresztül 

külső gyújtóforrás gyújtási veszélyt ne jelentsen.)  

A szennyezett levegő kivezetési helyét úgy kell kialakítani, hogy az a környezetét ne veszélyeztes-

se.  

A helyiségek szellőztető berendezéseit (csatornát, porkamrát és ülepítőt) rendszeresen tisztítani 

kell.  

A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni nem szabad.  

 

 

19.  Csatornahálózat  

Robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt, vagy I-II. tűzveszélyességi fokoza-

tú folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi 
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reakcióba lépő robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a 

közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos. 

Abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot 

tartalmazhat, a csatornahálózatot berobbanás ellen – az üzemeltetés zavartalanságának biztosítá-

sával – vízárral szakaszokra kell bontani 

 

20.  Gépi berendezés  

A pinceszinti helyiségben, ahol a 0,8-nál nagyobb relatív sűrűségű tűz- vagy robbanásveszélyes gáz 

vagy gőz jelenlétével lehet számolni, csak olyan gép és berendezés, eszköz helyezhető el, amely a 

környezetére tűz-, illetőleg robbanásveszélyt nem jelent.  

 

21.  A cseppfolyós oxigéntárolóra vonatkozó előírások  

 A KV 64 típusú tartályban tárolt cseppfolyó oxigén maximális mennyisége 7000 kg. Az oxi-

géntartály maximális üzemi nyomása: 18 bar. A cseppfolyós oxigéntelep a kórházi ellátás 

orvostechnológiai részegységét képezi.  

 A létesítmény kerítéssel elkerített részét állandóan zárva kell tartani, hogy a telepítési terü-

letre illetéktelen személyek ne jussanak be, vagy ott éghető anyagot tároljanak.  

 A létesítmény 15 m-es körzetében éghető, gyúlékony anyagot tilos tárolni.  

 Biztosítani kell a létesítmény fém részeinek illetve a tartálykocsi sztatikus feltöltődés elleni 

védelmét.  

 Biztosítani kell a létesítmény teljes körű villámvédelmét.  

 Lefejtés idejére a létesítmény körüli forgalmat le kell zárni és fokozott tűzvédelmi felügye-

letet kell biztosítani.  

 A kezelő személyzetnek tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkezni.  

 További biztonságot fokozó intézkedések:  

 Csak a Linde Gáz Zrt által kioktatott és vizsgáztatott kezelő személyzet kezelheti ill. fel-

ügyelheti a létesítményt. Kezelési, karbantartási utasításokat maradéktalanul be kell tarta-
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ni ill. tartatni. Létesítmény kerítésének oldalára a kezelési, karbantartási és tűzvédelmi uta-

sítást ki kell függeszteni.  

 A cseppfolyós oxigéntároló telep kapujára az alábbi értelmű szabványos táblákat kell elhe-

lyezni:  

 Cseppfolyós oxigéntároló,  

 Tilos a dohányzás!  

 Nyílt láng használata tilos!  

 Olaj, zsír és éghető anyag tárolása tilos!  

 Kezelő személyzet neve, tartózkodási helye, telefonszáma  

 Rendellenesség, üzemzavar esetén értesítendők neve, telefonszáma.  

22.  A járművek használatára vonatkozó tűzvédelmi előírások 

 Az üzemben tartó (jármű vezetője) köteles gondoskodni arról, hogy a jármű olyan állapot-

ban üzemeljen, hogy rendeltetésszerű használata esetén tűz vagy robbanás ne keletkez-

hessen.  

 A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni nem szabad.  

 A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos!  

 A gépjármű helyiséget és a tároló helyet úgy kell kialakítani és használni, hogy a gépjármű-

vek – szükség esetén – gyorsan és biztonságosan eltávolíthatóak legyenek.  

 Több gépjármű tárolása esetén azokat úgy kell elhelyezni, hogy a gépjárművek ajtaja lega-

lább az egyik oldalon teljes szélességükben nyithatóak legyenek, az egymás mögött álló 

gépjárművek között pedig legalább 0,8 méter távolságot kell megtartani.  

 Gépjárművet középület kapualjában tárolni nem szabad. 

 Gépjárművet a telephelyeken az épületek ajtóitól, ablakaitól, kiürítésre, menekítésre szol-

gáló lépcsőtől legalább 2 méter távolságra szabad elhelyezni.  

 Gépjárműtároló helyiségben vagy tároló helyen éghető folyadékot, éghető gázt tárolni 

nem szabad. Üzemanyagot, éghető folyadékot lefejteni, illetőleg a gépjárművet üzem-

anyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, javítást végezni tilos.  
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23. Tűzjelző és oltó berendezés  

23.1 Tűzjelző berendezés 

 

A létesítmények fővonalú távbeszélő készülékei mellett - a tűzoltóság hívószámát jól láthatóan fel 

kell tüntetni. 

A tűz észlelésére, jelzésére, oltására nemzeti szabványnak megfelelő beépített tűzjelző, tűzoltó 

berendezést kell létesíteni. 

a beépített tűzjelző berendezést az építmény tulajdonosának állandóan üzemképes állapotban 

kell tartania. 

A tűzjelző központ- a jelzéseit automatikusan átjelzéssel a létesítményen kívül kialakított állandó 

felügyeleti helyre - Önkormányzati tűzoltósághoz - továbbítja.  

A tűzjelző berendezéshez tartozó jelzésadók, érzékelők helyéről nyilvántartást kell készíteni és azt 

a tűzjelző központnál, vagy annak kezelő-kijelző egységénél ki kell függeszteni. 

A tűzjelző készüléket, beépített tűzjelző, valamint tűzoltó berendezést állandóan üzemképes álla-

potban kell tartani, annak meghibásodását a hivatásos önkormányzati, illetőleg az önkéntes tűzol-

tóságnak be kell jelenteni. 

A beépített tűzvédelmi berendezéseket jogszabályban, nemzeti szabványokban foglaltak, ezek 

hiányában a gyártási vagy forgalmazási engedély szerint kell ellenőrizni és karbantartani. 

A berendezés üzemeltetése során biztosítani kell: 

 a berendezés üzemképes állapotát 

 a jelzések (tűz, hiba) folyamatos felügyeletét, fogadását 

 az üzemeltetői ellenőrzés végrehajtását 

 a felülvizsgálat, karbantartás végrehajtását 

 az üzemképességet fenntartó vagy helyreállító javítást, tisztítást, cserét 

 az üzemeltetéshez szükséges dokumentációt. 
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23.2 Oltóvíz hálózat kialakítása, tűzcsapok 

 

A tűzvédelmi felszereléseket rendeltetésüktől eltérő célra használni tilos!  

A tűzoltás céljára az egyes telephelyeken kiépített oltóvizet szolgáltató berendezéseket minden-

kor szabvány szerinti állapotban kell tartani.  

Időszakos vízszerzési lehetőség nem vehető oltóvízként figyelembe.  

A vízforrásokat állami szabvány (MSZ 1042) megfelelő jelzőtáblával kell ellátni.  

A vízkivételi helyeket az MSZ 15606 sz. szabványában foglaltaknak megfelelően kell felülvizsgálni 

és karbantartani.  

A tűzcsapokat szerelvényekkel kell ellátni az MSZ 9771/7. sz. szabvány előírásainak megfelelően:  

 

 

A föld alatti  Föld feletti  

tűzcsap szerelvényszekrények tartalmazzanak  

1 db fa. tűzcsapkulcsot  ff. tűzcsapkulcsot  

1 db állványcsövet („C”)  

2 db „C” tömlőt  „C” tömlőt  

2 db egyetemes kapocspárkulcsot  egyetemes kapocspárkulcsot  

1 db sugárcsövet („C”)  sugárcsövet („C”)  

1 db  áttéri darab 52-ről 75-re  

 

 

A létesítményben az oltóvizet is biztosítható vízvezeték-hálózat belső átmérőjét az oltóvíz-

intenzitás és a kifolyási nyomásigény alapján, valamint a közmű- rendszer kialakítását figyelembe 

véve kell méretezni. Egyirányú táplálás esetén a vezeték legalább NA 100, körvezeték esetén pe-

dig legalább NA 80 legyen. 

A létesítményben az oltóvizet vezetékes vízellátás létesítése esetén föld feletti tűzcsapokkal kell 

biztosítani. A tűzcsapok, valamint szerelvényeik és tartozékaik feleljenek meg vonatkozó műszaki 

követelményekben foglaltaknak. A tűzcsap telepítési helyét a hivatásos önkormányzati tűzoltó-

sággal egyeztetni kell. 
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Az oltóvizet folyamatosan –a létesítmény mértékadó tűzszakaszára - a mértékadó tűzszakaszt be-

fogadó kockázati egység kockázati osztálya függvényében: 

KK osztály esetén legalább másfél órán keresztül kell biztosítani. 

  

Föld feletti tűzcsapok nyilvántartását 26.sz. melléklet tartalmazza 

 

23.3. Fali tűzcsapok kialakítása 

 

Vezetékes vízellátás esetén fali tűzcsapot kell létesíteni: KK esetén 500 méterenként. 

Fali tűzcsapot úgy kell elhelyezni hogy az a legtávolabbi hely oltását is tudják biztosítani. valamint 

a fali tűzcsapok lefedjék a tűzszakasz teljes teljes területét. 

A fali tűzcsapok nyilvántartását a 26.sz. melléklet tartalmazza. 

23.4. Tűzoltó készülék, felszerelés 

A létesítményekben legalább 1-1 db, az ott keletkező tűz oltására alkalmas - a vonatkozó jogsza-

bályokban és nemzeti szabványokban foglalt követelményeket kielégítő - tűzoltó készüléket kell 

elhelyezni az OTSZ 16. mellékletben foglalt 1. táblázat értelmében. 

Jogszabály vagy nemzeti szabvány, illetőleg a tűzvédelmi hatóság az /1/ bekezdésben meghatáro-

zottakon túl további tűzoltó készülékek, illetőleg eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését 

is előírhatja. 

A tűzoltó-technikai eszközt, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően a veszélyeztetett 

hely közelében kell elhelyezni, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, a 

rendeltetésétől eltérő célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad. 

Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését nem hajtották végre, akkor az nem 

tekinthető üzemképesnek. 

A tűzoltó készülékek nyilvántartását a 25. számú melléklet tartalmazza. 
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24. A helyiségre vonatkozó tűzvédelmi előírások 

Az irodákra vonatkozó előírások  

 Az irodában a napi tevékenység során használt iratanyagokat a munkavégzés befejezése-

kor a szekrénybe, íróasztalfiókokban kell elhelyezni.  

 A villamos eszközöket, ha használatukra szükség nincs, vagy a napi munka befejezésekor ki 

kell kapcsolni.  

 Az egyedi fűtőberendezéseket felügyelet nélkül üzemeltetni tilos, ha használatukra szükség 

nincs, vagy a napi munka befejezésekor a hálózatról le kell választani. A fűtőberendezés és 

az éghető anyag között legalább 0,5 m távolságot kell tartani.  

 A kávéfőzők alá nem éghető anyagú alátétet kell elhelyezni, a kávéfőzőt felügyelet nélkül 

hagyni tilos!  

 

Rendelők, vizsgálóra vonatkozó előírások  

 

 Tűzveszélyes folyadék tárolása a jelen szabályzat 9. pont szerint.  

 Tűzveszélyes folyadékkal szennyezett hulladékok – az öngyulladás veszélye miatt – fedővel 

ellátott, nem éghető anyagból készített edényben kell gyűjteni.  

 Minden tűzveszélyes folyadékot tartalmazó edényen fel kell tüntetni a folyadék elnevezé-

sét és „Tűzveszélyes” felirattal kell ellátni.  

 Elektromos berendezés, villanyrezsó, fűtő-melegítő készülék elhelyezése és működtetése 

az Igazgatói Tűzvédelmi Utasítás III. fejezet 6.pontja szerint.  

 Tűzveszélyes kézfertőtlenítő dobozát használaton kívül állandóan zárva kell tartani.  

 A helyiségben gázpalack tárolása tilos, kivéve, ha a gyógyításhoz feltétlenül szükséges. A 

munka befejezése utána a helyiséget utoljára elhagyó dolgozó köteles azt tűzvédelmi 

szempontból átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.  
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Kórtermek megelőző tűzvédelmi előírásai  

 

 A helyiségben tűzveszélyes folyadék, gázpalack tárolása tilos!  

 Amennyiben a betegellátáshoz oxigén palack használata szükséges, úgy a kezelés idejéig a 

palack a kórteremben tárolható.  

 Elektromos berendezések használata a jelen szabályzat III. fejezet 6. pontja szerint.  

 

Előadó helyiség megelőző tűzvédelmi előírásai   

− A helyiségben az asztalokat és székeket úgy kell elhelyezni, hogy 1,20 m széles közlekedési út 

biztosítva legyen.  

− A helyiségben tűzveszélyes folyadékot, anyagot tárolni tilos!  

− Fűtő készülék, elektromos berendezés közelébe éghető anyagot úgy kell elhelyezni, hogy az ég-

hető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.  

− A helyiség elhagyásakor az áramtalanítást el kell végezni, továbbá meg kell szüntetni minden 

olyan körülményt, ami tüzet okozhat.  

 

Öltözők megelőző tűzvédelmi előírásai  

 A közlekedési utakat és kijáratokat eltorlaszolni tilos!  

 Az öltözőhelyiségben az ott elhelyezett szekrényekben a ruhanemű és tisztálkodó eszkö-

zön, a ruhaneműn kívül mindennemű anyag tárolása tilos!  

 A helyiség bejáratánál jól látható helyen nyílt láng használata és a dohányzás tilos feliratú 

tűzveszélyre figyelmeztető táblát kell elhelyezni.  

 A helyiséget minden nap ki kell takarítani és a hulladékot el kell távolítani.  

 Elektromos berendezés kezelése, használata a jelen szabályzat 25. pontja szerint.  

 A helyiséget utoljára elhagyó személy köteles áramtalanítani, továbbá meg kell szüntetni 

minden olyan szabálytalanságot, ami tüzet okozhat.  
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Szennyes-tiszta ruha tároló megelőző tűzvédelmi előírásai  

 A helyiségben ruhaneműkön kívül más anyag tárolása tilos!  

 A helyiség szellőztetéséről gondoskodni kell!  

 A munka befejeztével a helyiséget utoljára elhagyó személynek áramtalanítani kell!  

 

Ebédlő, tálaló megelőző tűzvédelmi előírásai  

 A helyiséget mindig tisztán kell tartani.  

 Az asztalok között 1,20 m közlekedési utat kell biztosítani.  

 Főző-melegítő készülékeket csak felügyelet mellett szabad üzemeltetni.  

 A tevékenység befejeztével ellenőrizni kell a helyiségeket, és meg kell szüntetni minden 

olyan szabálytalanságot, amely tüzet okozhat.  

 A helyiség áramtalanítását el kell végezni.  

Az ebédlő területén csak a folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot, eszközt, bútort – 

asztalok, székek - szabad egyidejűleg használni, tárolni, hogy a hossz-, és keresztirányú közle-

kedési, menekülési utak a kijárati ajtók teljes szélességben biztosítva legyenek. 

Az épületében a kijárati, vészkijárati ajtókat, valamint a menekülési útvonalakat, azok teljes 

hosszán világító, utánvilágító biztonsági jelzésekkel meg kell jelölni oly módon, hogy az épület 

bármely pontjáról minden esetben legalább egy menekülési útvonaljelző biztonsági jel látható 

legyen. 

 

Az ebédlőben keletkező tűz esetére, a hozzá legközelebb lévő konyha, vagy irodák területén 

tűz jelzésére is alkalmas telefonkészülékek nyertek elhelyezést. A telefonkészülékek közelé-

ben fel kell tüntetni a segélyhívó- számokat (MENTŐK: 104, TŰZOLTÓK: 105, RENDŐRSÉG: 

107; ÁLTALÁNOS: 112) valamint a tűzjelzés módját, mely az alábbi: 

 tűzeset, káreset pontos helye (cím) 

 mi ég, milyen anyag, a tűz terjedelme (m
2
), 

 robbanásveszélyes anyag van-e veszélyben? 
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 életveszély van e? 

 tüzet jelző személy neve, a jelzésre használt telefonkészülék hívószáma.  

Tűzjelzést követően hozzá kell kezdeni a tűz esetére előírt, alapvetően szükséges tennivalók 

ellátásához a Tűzriadó Terv alapján! 

2. Napi munkaidő végén, illetőleg az ebédlő alkalmi használatát követően a konyha munkaválla-

lói a helyiség teljes területét kötelesek tüzetesen átvizsgálni, és minden olyan rendellenes 

okot, körülményt, azonnal megszüntetni, amely az ebédlő, illetve a konyha, valamint a diák-

otthon épületének elhagyása után tüzet okozhat. 

Előterek, közlekedők, folyosók, lépcsőházak 

1. Az előtereket, közlekedőket, folyosókat, lépcsőházakat rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi kö-

vetelményeknek megfelelően szabad használni.  

2. . A helyiségeket normál esetben közlekedésre, tűz esetén menekülésre használhatják, ezért 

azokat anyaggal, eszközzel leszűkíteni, eltorlaszolni még átmeneti jelleggel sem szabad! A he-

lyiségek területén rendet, tisztaságot kell tartani. 

3. A villamos berendezést és egyéb készüléket, valamint a világítást a tevékenység befejezése, 

vagy a helyiségek elhagyása után ki, illetve le kell kapcsolni. Nem vonatkozik az előírás azokra a 

készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ki-

kapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai készülékek készenléti állapota is. Villa-

mos berendezést használaton kívül helyezés esetén a villamos tápellátásról le kell választani.  

 

Konyha megelőző tűzvédelmi előírásai  

 A közlekedési útvonalakat mindig szabadon kell hagyni.  

 Főző, melegítő készülékek közelébe éghető anyagot úgy szabad elhelyezni, hogy az az ég-

hető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. A készülékeket csak felügyelet mellett szabad 

üzemeltetni a kezelési utasításban foglaltak szerint. A záró szerelvényeket és a helyiséget 

mindig tisztán kell tartani.  

 A helyiséget mindig tisztán kell tartani.  
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 A tevékenység befejeztével áramtalanítani, ellenőrizni kell a helyiséget, és meg kell szün-

tetni minden olyan szabálytalanságot, amely tüzet okozhat.  

 

Élelmiszertároló megelőző tűzvédelmi előírásai  

 A helyiségben az élelmiszeren kívül más anyag tárolása tilos.  

 A munka befejeztével a helyiséget utoljára elhagyó személynek áramtalanítani kell.  

 

Zöldségraktár megelőző tűzvédelmi előírásai  

 A helyiséget csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni.  

 A helyiségben tűz- és robbanásveszélyes folyadékot, gázpalackot tárolni tilos!  

 A helyiség rendszeres szellőztetéséről gondoskodni kell.  

 A munka befejeztével a helyiséget utoljára elhagyó személynek áramtalanítani kell.  

 

Raktárak, tároló helyiségek, gyógyszerraktár megelőző tűzvédelmi előírásai 

 A helyiségekből a tevékenység során keletkező éghető hulladékot el kell távolítani a kijelölt 

tároló helyre.  

 A helyiségek nyílászáróit csukva kell tartani!  

 Az egyes helyiségekben a rendeltetésének megfelelő áruféleségek, eszközök, anyagok tá-

rolhatók.  

 A tárolt anyagok az arra a célra rendszeresített polcokon, szekrényekben stb. helyezendők 

el, a közlekedési útvonalakon anyagot tárolni tilos!  

 A hegesztéshez rendszeresített – a felhasználás helyén elhelyezett, a folyamatos tevékeny-

séghez szükségeseken túli – gázpalackok a gázpalacktárolásra rendszeresített raktárakban 

tárolandók.  

 Tűzveszélyes folyadék csak az arra a célra rendszeresített raktárban tárolható.  

 Tűzveszélyes folyadék csak nem éghető anyagú polcon tárolható.  

 Tűzveszélyes folyadékot csak a kereskedelemben forgalomba hozott, szabványos, zárt 

edényzetben szabad tárolni és a munkavégzéshez kiadni.  
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 I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező dolgo-

zónak lehet kiszolgálni.  

 A felhasználásra kiadott éghető folyadék csomagolóanyagán mindig legyen feltüntetve 

szövegesen az anyag tűzveszélyességi osztálya.  

 A helyiségek villamos berendezéseit szabványszerű állapotban kell tartani, ha használatuk-

ra szükség nincs, a világító berendezést le kell kapcsolni.  

 A villamos berendezések, lámpatestek és az éghető anyagok közt legalább 0.5 m távolságot 

kell megtartani.  

 Az egyes raktárakban csak az ott eredetileg kialakított, engedélyezett tüzelő-, fűtőberen-

dezések üzemeltethetők, egyedi fűtőberendezéseket használni tilos!  

Irattár 

 

 Az iratokat rendezetten, csak polcokon szabad tárolni. 

 A közlekedési utakat szabadon kell hagyni. 

 Éghető folyadékot tárolni tilos. 

 A helyiségben csak az oda beosztott személy tartózkodhat. 

 Csak előírásoknak megfelelő világítóberendezést szabad használni. 

 Elektromos kapcsolót és a tűzoltó készüléket szabadon kell hagyni. 

 Munka befejeztével áramtalanítani kell. 

 A munkát végző dolgozó távozáskor köteles meggyőződni az áramtalanításról és a tűzvé-

delmi előírások betartásáról. 

 

Szabadtér 

 Tűzveszélyes tevékenységet csak írásos engedéllyel, a vonatkozó előírások betartásával 

szabad végezni. 
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25. Villamos berendezés 

1. Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a 

környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent. 

2. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell 

kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből 

következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt álla-

potnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is. 

3. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a 

villamos tápellátásról le kell választani. 

4. Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijárati útvonalak időleges, vagy tartós haszná-

laton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni 

kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható. 

5. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, főkapcsolók és túláramvédelmi készülékek 

rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell. 

6. A helyiség elektromos hálózata, szerelvényei (főkapcsoló szekrénye, az abban lévő szerel-

vények, egyéb kapcsolók és lámpatestek, a dugaljak, a hosszabbítók) készülékei, berende-

zése, azok szerelési módja és védettségi foka elégítse ki a helyiség jellegéből adódó szab-

ványossági követelményeket. Sérült, meghibásodott – tűz-, vagy balesetveszélyt jelentő – 

elektromos szerelvényt, készüléket, berendezést használni nem szabad, azt szakemberrel 

haladéktalanul meg kell javíttatni. 

7. Különösen fontos a létesítmény TŰZVÉDELMI ÁRAMTALANÍTÓ FŐKAPCSOLÓJÁNAK, és 

egyéb szakaszoló kapcsolóinak (pl. tartálypark stb.) jól látható módon történő megjelölése 

és állandó hozzáférhetősége, valamint az, hogy minden dolgozó tudja, a létesítményt tűz 

esetén vagy alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésekor hol kell áramtalanítani.  

8. A FŐKAPCSOLÓ SZEKRÉNYT ÁLLANDÓAN SZABADON, JÓL HOZZÁFÉRHETŐ MÓDON KELL 

TARTANI! 
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26. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer 

 

Biztonsági világítást kell létesíteni: 

a KK osztályú épület menekülési útvonalán. 

Kívülről vagy belülről megvilágított magasan, vagy ha nem lehetséges középmagasan elhelyezett 

menekülési jeleket kell létesíteni:  

a KK osztályú épület menekülési útvonalán. 

A menekülési jelek megvilágításának a használat időtartama alatt folyamatos üzeműnek kell len-

nie. 

A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére 

tűzveszélyt ne jelentsen.  

A villamos világítást nemzeti szabványok szerint kell létesíteni, használni és állapotban tartani.  

A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett 1,8 méteres ma-

gasságban, legfeljebb 2.5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhe-

tőek legyenek. 

A két szintnél magasabb vagy egynél több pinceszinttel rendelkező épület esetében a szintszámot 

jelölni kell minden lépcső vagy lépcsőház csatlakozó szintjén, kijárati és vészkijárati ajtót az ajtó 

fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó mellett menekülési jellel kell megjelölni. A 

menekülési jelet tilos az ajtóra szerelni. A pánikrúddal ellátott ajtókon jelölni kell azok nyitási 

mechanizmusát a kezelésükre utaló biztonsági jellel. Az épületben elhelyezett felvonók esetén a 

biztonsági felvonóknál az erre vonatkozó, hagyományos felvonóknál, pedig a vonatkozó műszaki 

követelmény szerinti a „Tűz esetén a liftet használni TILOS!” biztonsági jelet kell valamennyi szin-

ten elhelyezni. 

A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell. 
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27. Napelem 

A napelem modulok közvetlen közelében, a DC oldalon villamos távműködtetésű és kézi lekapcso-

lási lehetőséget kell kialakítani. 

A távkioldó egység kapcsolóját az építmény villamos tűzeseti főkapcsolója közvetlen közelében 

kell elhelyezni. 

A kapcsoló felett „napelem lekapcsolás” feliratot kell elhelyezni. 

Abban az esetben, ha az épület homlokzatán helyezik el a napelemet, az épületre vonatkozó hom-

lokzati tűzterjedési határértéket kell teljesíteni.  

Napelemes tetőfedés alkalmazása esetén a tetőfedésnek a héjalásokra vonatkozó tűzvédelmi kö-

vetelményeket is teljesítenie kell. 

Az épületen belül az épület áramtalanítása esetén a lehető legrövidebb (legfeljebb 5 méter) le-

gyen azon egyenáramú beltéri kábelszakasz hossza mely az áramtalanítást követően is feszültség 

alatt marad, azaz ha ennél távolabb van az inverter elhelyezve, akkor ezen távolságon belül szük-

séges elhelyezni a DC kapcsolót. Kültéren 10 métert meghaladó nyomvonal esetén kell ezt meg-

tenni, ám ekkor a DC kapcsolót a napelemek közvetlen közelében szükséges elhelyezni. 

 

28. Tűzvédelmi felülvizsgálat 

28.1. Villamos berendezések  

A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály 

másként nem rendelkezik, 

egyéb esetekben legalább 6 évenként a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégez-

teti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határna-

pig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja. 

A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni. 

A telep-, vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás, vagy rendeltetésváltáskor a 

helyiségben, épületben elhelyezett, szerelt villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a 
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tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgá-

latot határoz meg. 

A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor 

érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik. 

A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanás-

veszélyes zónabesorolásának tisztázása. 

A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető 

nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak. 

28.2. Kéziszerszámok felülvizsgálata 

A létesítményben használt kéziszerszámokat a munkáltatónak évente felül kell vizsgáltatnia. Vil-

lamos kéziszerszámok azok a hálózati táplálású berendezések, amelyeket használatuk során kéz-

ben tartunk.  

Szintén ellenőrizni kell azokat a biztonsági (törpefeszültségű vagy leválasztó) transzformátorokat, 

amelyek a villamos kéziszerszámok táplálására szolgálnak. 

A vizsgálatoknak az alkalmazott érintésvédelmi mód hatásosságára, a burkolatok és csatlakozó 

zsinórok épségére kell kiterjednie. A felülvizsgálatról a felülvizsgáló személy minősítő iratot készít 

 

28.3. Az elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem időszakos tűzvédelmi felülvizsgá-

lata 

Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem megfelelő, ha a tervezést, létesítést, üzemeltetést 

és karbantartást a vonatkozó műszaki követelmény szerint végzik, és az elektrosztatikus feltöltő-

dés elleni védelmet a felülvizsgálatot követően a felülvizsgáló megfelelőnek minősíti. 

A felülvizsgálat elvégzése kötelező 

a)  az üzembe helyezés előtt, 

b) az átalakítás, bővítés után, 

c) tűzesetet követően, 

d) a technológia változása után vagy 
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e) a meglévő építmény, szabadtér elektrosztatikus védelmén legalább 3 évente, ha gyártó, 

telepítő a műszaki leírásban, dokumentációban vagy a telepítési technológiai dokumen-

tációban nem rendelkezik ennél rövidebb időtartamról. 

A felülvizsgálat során a felülvizsgálatot végző személy az elektrosztatikus feltöltődés elleni védel-

met szolgáló 

a) megoldások, eszközök, intézkedések, 

b) elektrosztatikai földelések és 

c) burkolatok megfelelőségét vizsgálja. 

A felülvizsgálatról a felülvizsgáló személy minősítő iratot készít és ebben feltüntetni 

a)  az ellenőrzés és a megelőző vizsgálat időpontját, 

b) a vizsgált létesítmény megnevezését a vizsgálat tárgyának egyértelmű meghatározásá-

val, 

c)  a felhasznált szabványokat, tanúsítványokat, előírásokat, műszaki irányelveket, 

d)  a mérési körülményeket és a mérőeszközök adatait, 

e)  a mért eredményeket, 

f)   a mérési eredmények és az elektrosztatikai kockázat kiértékelését, 

g) minősítő véleményt - indokolással - a vizsgálat tárgyának megfelelőségéről, a hiányossá-

gok felsorolását, ezek kijavítására szükséges intézkedéseket és 

h) az ellenőrzést végző személy nevét, székhelyét, aláírását, szakképzettségét, szakértői bi-

zonyítványának számát, szervezet esetén az előbbieken túl a szervezet székhelyét és a 

cégszerű aláírást. 

Az elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata 

szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni. 

28.4. Villámvédelem felülvizsgálata 

A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében a vil-

lámvédelem felülvizsgálatát 

a) a létesítést követően az átadás előtt, 

b) e rendeletben előírt időszakonként vagy 
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c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki 

követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni. 

A nem norma szerinti, már meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor ér-

vényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni. A nem norma szerin-

ti, már meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi 

szempontból 

a) egyéb esetben legalább 6 évenként, 

b) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan 

bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villám-

védelem hatásosságát módosíthatja, 

c) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, 

mely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgáltatni, a 

feltárt hiányosságokat a minősítő iratban a megadott határnapig meg kell szüntet-

ni, melyet  hitelt érdemlő módon igazolni kell. 

A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelem-

mel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát 

a) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt, 

b) a létesítést követően az átadás előtt, 

c) 18. mellékletben foglalt táblázatban előírt időszakonként és a villámvédelem vagy 

az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt 

különleges eseményt követően kell elvégezni. 

A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni. 

 

28.5. Tűzoltó vízforrások ellenőrzése, karbantartása  

A tűzoltó vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről az előírt 

rendszeres ellenőrzése, felülvizsgálatok, karbantartások és javítások elvégzésétről, a fenntartónak 

kell gondoskodnia. Felülvizsgálatot, karbantartást, javítást csak szakvizsgával rendelkező személy 

végezhet.  
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A vízkivételi helyekről nyilvántartást kell vezetni, amely legalább tartalmazza: 

 a vízkivételi hely egyértelmű azonosítását 

 az ellenőrzés, felülvizsgálat karbantartás javítás időpontját 

 az ellenőrzés felülvizsgálatát, karbantartást végző nevét, szakvizsga bizonyítványának szá-

mát, megállapításait, 

 a javítást végző nevét, szakvizsga bizonyítványának számát és a javítás megnevezését. 

 

Minden esetben meg kell vizsgálni, vagy el kell végezni  

 a tűzoltó vízforrások jelzőtábláinak meglétét, adatainak helyességét, és épségét 

 az elírt feliratok, jelzések meglétét, olvashatóságát, 

 értelemszerűen a vízkivételi helyeknek az év minden szakában tűzoltógépjárművel történő 

megközelíthetőségét, a szerelvények hozzáférhetőségét, a szerelvények és a tartozékok 

rendeltetésszerű használhatóságát 

 a vízhálózatról működő vízforrások esetében a hálózat átöblítését a tiszta víz megjelenésé-

ig 

 a korrózió elleni védelem épségét, a védelem sérülése esetén annak javítását 

 

A fali tűzcsapszekrényeket és tartozékait félévente kell karbantartani, ellenőrizni, évente felülvizs-

gálni és egyes tartozékokat ötévente nyomáspróbázni. A féléves ellenőrzés, karbantartás során 

ellenőrizni kell. 

 a fali tűzcsap szekrények akadálytalan megközelíthetőségét 

 az ajtó, kiforgatható ajtók értelemszerű és megfelelő működtethetőségét, 

 a szerelvények épségét, működtethetőségét 

 a tartozékok meglétét 

 gondoskodni kell a gyártó által előírt javításokról 

 a tartozékként elhelyezett vízzáró lapos tömlő áthajtogatását 

 

Hegesztő berendezések (ív, láng) és tartozékaik évente , illetve a jogszabály , a Hegesztés Bizton-

ságtechnikai Szabályzat alapján. 
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29. Hulladék tárolás szabadtéren 

 

A tárolási egységben tárolt anyag jellege, tűzveszélyességi jellem-

zői 

A tárolási egységtől tar-

tandó tűztávolság (m) 

- tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és 

ilyen anyagból készített termék, tárgy a csomagolás tűzvédelmi 

jellemzőitől függetlenül, és 

legfeljebb 300 liter mennyiségben robbanásveszélyes anyag 

- csak nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen 

anyagból készített termék, tárgy éghető anyagú csomagolással 

- csak robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag legfeljebb 300 

liter mennyiségben 
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Szabadtéri tárolási területek megengedett tűzszakasz mérete legfeljebb 2000 m
2
. 

 

Záró rendelkezések 

 

A szabályzatban foglaltakat az intézet valamennyi munkavállalója, a létesítmény területén tartóz-

kodó egyéb személyek, esetleg ott mint külső szerv, vállalat vagy magánszemély által végzendő 

bármely tevékenység során köteles betartani. 
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1. sz.melléklet  

A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök 

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők. 

2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak 
bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg 
tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozá-
sát, technológiai felhasználását végzők. 

3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők. 

4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását 
végzők. 

5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők. 

6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-
vezetők. 

7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők. 

8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizs-
gálatát végzők. 

9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgá-
latát végzők. 

10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint 
az üzembe helyező mérnökök. 

11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint 
az üzembe helyező mérnökök. 

12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők. 

13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását 
végzők. 

14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők. 

15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők. 

16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők. 

A létesítmény területén az 1-es pontokban foglalt tevékenységet végző személyeknek és tevé-
kenységüket közvetlenül irányító, a létesítmény vezetője által kijelölt személynek kell tűzvédelmi 
szakvizsgával rendelkezni. 



 

Tűzvédelmi Szabályzat 
Oldalszám: 

56/111 Csornai Margit Kórház 

 

2. sz.melléklet  

 
TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA BIZONYÍTVÁNY 

(Az oktatásszervező megnevezése, felnőttképzési és szolgáltatási nyilvántartási száma) 
Bizonyítványszám: 

 
 

Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány 
(név) 

születési helye, ideje: ..................................................................................................... 
anyja neve: ................................................................................................................... 
eredményes tűzvédelmi szakvizsgát tett a …………... BM rendelet alapján. 
Ezzel jogosulttá vált a ................................................................................ (1. melléklet szerinti szám 
és pontos megnevezés) foglalkozási ág, munkakör végzésére. 
A tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány a kiállításától számított 5 évig érvényes. 
(szakvizsga helye, időpontja) 

  
 

............................................................. 
szakvizsgabizottság elnöke  

(név és aláírás)  
nyilvántartási száma 

 
 

 ............................................................. 
szakvizsgabizottság tagja  

(név és aláírás)  
nyilvántartási száma 

 
 

 ............................................................. 
szakvizsgabizottság tagja  

(név és aláírás)  
nyilvántartási száma 

 
 
(az oktatásszervező bélyegzőlenyomata és az oktatásszervező képviselőjének aláírása) 

 
 
 

 ............................................................. 
oktatásszervező képviselője  

(név és aláírás) 
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3.sz.melléklet 

Oktatási napló 
 

............év...........................hó..........nap          Az oktató neve:........................................ 

Oktatásra kötelezett...........................fő           Beosztása:................................................. 

Megjelent:.........................fő                       Tűzvédelmi vizsga kelte:........................... 

 

Az oktatás jellege    Az oktatott dolgozók 

- előzetes (alap) oktatás   - új belépők, 

- ismétlődő oktatás,    - munkakört vagy munkahelyet változ- 

        tatók (belső, üzemközi áthelyezés, át-csoportosítás) 

      - tartós távollétről visszatérők 

formája      

- elméleti oktatás    (...........év, ill. Tűzv. Sz. szerint) 

- gyakorlati oktatás    - más gazdálkodó szervezet dolgozói 

        - alkalomszerű tűzvédelmi tevékenységet 

         végzők 

oka:       

- tűzvédelmi szab. előírása   - tűzvédelmi szakvizsgáztatás 

- egyszeri különleges munka   - új anyag, gép, termelő-berendezés 

- új tűz- és robbanásveszélyes, illetve  

 - robbanásveszélyes technológia, 

- tűzeset utáni 

- hivatásos önkormányzati tűzoltóság rendelkezése 

Az oktatás tárgya:........................................................................................................... 

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

Szemléltetése:................................................................................................................. 

Gyakoroltatása:.............................................................................................................. 

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

A megfelelő rész aláhúzandó vagy bekarikázandó 
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S.sz. 
Az oktatásban részesültek 

Megjegyzés 

neve aláírása 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

Az oktató aláírása:.........................................................beosztása:...................................... 
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4.sz.melléklet 
Sorszám: ______ /201__ 

Engedély tűzveszélyes tevékenység végzésére  

Az 201__ év ....................... hó ...... napján megtartott helyszíni szemle, valamint az 54/2014. (XII. 5.) BM 
rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 184-185. §-a alapján:  

A munkavégzés időtartama:  

201__  év ..................... hó ...... nap ......... órától,  

201__  év ....................  hó ...... nap   .........óráig 

A munkavégzés általános tűzvédelmi előírásai: 

 Tűz- és szikraképződéssel járó tevékenység 5,0 m-es körzetéből a gyúlékony anyagokat el kell tá-
volítani. 

 Az el nem távolítható gyúlékony anyagokat nedves ponyvával le kell takarni. 
 Tűzoltás céljára ….….. db …….… kg-os, ………..……. oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket 

kell készenlétbe helyezni. 
 A munka elvégzéséhez szükséges …….… fő dolgozó, akik rendelkeznek érvényes munkavédelmi és 

tűzvédelmi szakvizsgával. 
 A munkavégzés ideje alatt gázkoncentráció mérés szükséges: igen  nem  
 Tűz esetén a tűzoltóságot 105 vagy a ………………….… hívószámot értesíteni kell. 

A munkát végző(k) neve: 

.................................................……………  tűzvédelmi szakvizsga biz. száma:........................ 

................................................…………….  tűzvédelmi szakvizsga biz. száma:......................... 

A(z) .................................................................................... helyiségben (szabadtéren) végzett tűzveszé-
lyes tevékenységet ..................................................................................... (a munka pontos megneve-
zése) az alábbi tűzvédelmi előírások végrehajtása és folyamatos betartása mellett engedélyezem:  

A biztonságos munkavégzés érdekében az alábbi biztonsági intézkedések megtétele szükséges: 

1.) ...........................................................................................................………………………… 

2.) ................................................................................................................……………………. 

A munkavégzés helyén az alábbi tűzvédelmi felszereléseket kell biztosítani: 

3.) .................................................................................................................…………………… 

4.) .................................................................................................................…………………… 

 ......................................... 
 engedélyt kiadó aláírása 

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, azok végrehajtásáért és folyamatos betartásáért 
büntetőjogilag felelősséget vállalok.  

…………………………, 20….év …………………….hónap …….nap 

 ......................................... 
 munkát végző aláírása 
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A munka befejezését az engedélyezőnek jelenteni kell! 

FIGYELMEZTETÉS: A tűzveszélyes tevékenységet csak az engedélyben rögzített előírások végrehajtása 
és folyamatos betartása mellett szabad végezni. Hatósági ellenőrzés esetén az engedélyt fel kell mu-
tatni.  

Az engedély két azonos példányban készült. Az engedély egy példányát az engedélyező rendszeresí-
tett irattartóban (dossziéban) elhelyezni köteles.  

MEGJEGYZÉS: 
Amennyiben az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személy azt saját tulajdonában lévő 
létesítményben, épületben, szabad téren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szük-
séges. 
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 egészíti ki. 

A felsoroltakat az alábbi – helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészítem ki: 

 

 

…………………………,, 20….év …………………….hónap …….nap 

 ......................................................... 
 a létesítmény vezetője, vagy megbízottja 

A felsorolt előírásokat tudomásul veszem, és azok megtartásáért felelősséget vállalok: 

 ......................................... 
 munkát végző aláírása 

Tevékenység befejezése után a munkaterület átadása-átvétele 

A(z) …………………………….……………..……………… munka befejezéséről a munkavégzésre közvetlenül 
utasítást adót és/vagy tevékenységet közvetlenül irányítót/tájékoztattam. Ezt követően a helyszínen az 
elvégzett munkát, annak teljes területét átvizsgáltuk, ezzel a munkaterületet átadtam, illetve azt átvet-
tem.  

…………………………, 20….év …………………….hónap …….nap 

 ......................................... ......................................... 
 Munkaterületet átadó Munkaterületet átvevő 
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5.sz.melléklet 

Tűzvédelmi bírság 

7. § (1) A tűzvédelmi hatóság az 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített 
mértékben, továbbá a Ksktv.-ben meghatározott esetekben tűzvédelmi bírságot szabhat ki. Az 1. mel-
lékletben foglalt táblázat 1-8., 12-16. a), 17-18., 20-24., 29., 30. és 36. sorában rögzített szabálytalan-
ságok esetén - az 5. § szerinti eljárások kivételével - a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező. 

(2) Ha a tűzvédelmi bírsággal sújtható szabálytalanság ismételten fordul elő, a tűzvédelmi bírságot 
ki kell szabni. 

(3) Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságo-
kért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint. 

8. § (1) A tűzvédelmi bírság kiszabására első fokon - az 1. melléklet 39. sorában rögzített esetet ki-
véve - a szabálytalanságot észlelő tűzvédelmi hatóság jogosult abban az esetben, ha az észlelt sza-
bálytalanság a hatóság adott eljárásához közvetlenül kapcsolódik, vagy a szabálytalanság helyszínének 
tűzvédelmi hatósági ellenőrzésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. Az 1. melléklet 39. sorá-
ban rögzített esetben a központi szerv jogosult a bírság kiszabására. 

(2) Másodfokon az I. fejezetben megjelölt másodfokú hatóság jár el. 
8/A. § (1) A Ttv. 43. §-ában meghatározott tűzvédelmi bírságot a bírságot kiszabó határozat jog-

erőre emelkedésétől számított 30 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság 10023002-00283494-20000002 számú bírság letéti számla javára kell banki vagy készpénz 
átutalási megbízással befizetni (a továbbiakban: befizetés). 

(2) A befizetés során az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „tűzvédelmi bírság” szöve-
get, a határozat számát és a bírságfizetésre kötelezett nevét. 

9. § (1) A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelős-
ség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezett-
sége alól. 

(2) A tűzvédelmi bírság ugyanazon tényállás mellett - az azonnal megszüntethető szabálytalanságok 
kivételével - a tűzvédelmi bírságot kiszabó jogerős határozat közlését követő két hónap elteltével 
szabható ki ismételten. 

(3) A tűzvédelmi bírság kiszabásáról szóló jogerős határozatot költségvetési okokból a központi 
szerv költségvetési intézményével is közölni kell. 

(4) A tűzvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás a hatóságnak a jogsértésről való tudomásszer-
zésétől számított három hónapon belül, de legkésőbb a jogsértés bekövetkezését követő egy éven 
belül indítható meg. Ha a jogsértő magatartás folyamatos, a határidő a magatartás abbahagyásakor 
kezdődik. Ha a jogsértő magatartás azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem 
szüntetnek meg, a határidő mindaddig nem kezdődik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll. 

9/A. § (1) A tűzvédelmi hatóság, a Ksktv. 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatást követő-
en a szabálytalan állapot megszüntetéséig megtiltja az égéstermék-elvezető üzemeltetését. 

(2) Amennyiben az égéstermék-elvezetőt az (1) bekezdésben meghatározott tilalom ellenére tovább 
üzemeltetik, vagy a szabálytalan állapot megszüntetése előtt ismét üzembe helyezik, az ingatlan tulaj-
donosával szemben a tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot szabhat ki. 

(3) A tűzvédelmi hatóság helyszíni vizsgálatánál a közszolgáltató köteles képviseletéről gondoskodni. 
(4) A Ksktv.-ben meghatározott közszolgáltatói tevékenységre vonatkozó szabályok megszegése 

esetén a területi szerv, a Ksktv. 9. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott kötelezettségek meg-
szegése esetén a helyi szerv jogosult a bírság kiszabására. 

9/B. § (1) A Ksktv. 12. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben a tűzvédelmi hatóság felü-
gyeleti jogkörében eljárva a vitás ügyet kivizsgálja. Ha a tűzvédelmi hatóság a kérelemnek helyt ad, 
írásban, határidő tűzésével felhívja a közszolgáltatót a szakmai nyilatkozat kiadására vagy módosításá-
ra. 

(2) Ha a közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének a tűzvédelmi hatóság 
által megadott határidőn belül nem, vagy nem a felhívásban meghatározottaknak megfelelően tesz 
eleget, terhére a tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot szabhat ki. 
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(3) A közszolgáltatóval szemben tűzvédelmi bírságot kiszabó határozatot a tűzvédelmi hatóság az el-
látásért felelős önkormányzatnak másolatban megküldi. 

1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez 

 Tűzvédelmi szabálytalanság 
Tűzvédelmi bírság  
legkisebb mértéke  

/Ft/ 

Tűzvédelmi bírság  
legnagyobb mér-

téke  
/Ft/ 

 1.  Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő  100 000  1 000 000 

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

 200 000  3 000 000 

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

 100 000  1 000 000 

 4.  Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkíté-
se oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóké-
pesség nem biztosított 

 30 000/kijárat  45 000/kijárat 

 5.  Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a mene-
külésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly 
módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség 
nem biztosított 

 60 000/kijárat  90 000/kijárat 

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

 200 000/kijárat  300 000/kijárat 

 7.  Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a mene-
külésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszű-
kítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szün-
tethető meg azonnal 

 300 000/kijárat  400 000/kijárat 

 8.  Épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret 
alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetés-
sel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nél-
küli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak a ki-
ürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli le-
szűkítése 

 60 000  500 000 

 9.  Az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú instal-
lációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb 
éghető anyagoknak az elhelyezéssel érintett fal- vagy a 
padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító 
elhelyezése (a beépített építési termékek és biztonsági 
jelek kivételével) 

 60 000  500 000 

 10.  A kiürítési számítással igazolt/igazolható létszám túllépése  100 000  3 000 000 

 11.  Jogszabály vagy hatóság által előírt, a tűz- vagy füstsza-
kasz határon beépített tűz- vagy füstgátló műszaki megol-
dás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoz-
tatása 

 60 000  200 000 

 12.  Ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonu-
lási út, terület maradéktalanul nem biztosított 

 50 000  1 000 000 

 13.  Szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, 
oltóvízkivétel, felhasználás akadályozása 

 50 000  1 000 000 

 14.  Tűzoltóság beavatkozásának akadályozása  30 000  2 000 000 

 15.  A létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra 
vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban rög-
zített, a létszámra, illetve képzésre vonatkozó előírások 
megszegése 

 100 000/a kötele-
ző legkisebb lét-
számból hiányzó 
vagy kiképzetlen 
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 Tűzvédelmi szabálytalanság 
Tűzvédelmi bírság  
legkisebb mértéke  

/Ft/ 

Tűzvédelmi bírság  
legnagyobb mér-

téke  
/Ft/ 

személy 

 16.  a) Tűzoltó készülék készenlétben tartásának hiánya (a 
veszélyes árut szállító járművek kivételével) 

 50 000/készülék 

   b) Tűzoltó készülék karbantartásának hiánya (a veszélyes 
árut szállító járművek kivételével) 

 30 000/készülék 

 17.  Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző 
vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, karban-
tartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének aka-
dályozása, ha a védett tér 

    

   a) legfeljebb 100 m2 alapterületű:  100 000/rendszer  400 000/rendszer 
   b) 101-500 m2 alapterületű:  200 000/rendszer  1 000 

000/rendszer 
   c) 500 m2 feletti alapterületű:  400 000/rendszer  2 000 

000/rendszer 

 18.  Tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály 
vagy hatóság által előírt állandó felügyelet, közvetlen tűz-
átjelzés hiánya 

 150 000/rendszer  1 500 
000/rendszer 

 19.  Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző 
vagy tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hi-
báinak igazolt megszüntetésének, vagy a megszüntetésre 
tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, amennyiben 
annak észlelése óta több mint 8 nap eltelt. 

 60 000  1 000 000 

 20.  Jogszabály vagy hatóság által előírt tűzoltó technikai esz-
köz, felszerelés, készenlétben tartásának, karbantartásá-
nak, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, a feltárt hibák iga-
zolt javításának, nyomáspróbájának hiánya 

 40 000  1 000 000 

 21.  Jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzé-
sének, készenlétben tartásának elmulasztása 

 30 000  1 000 000 

 22.  Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes 
tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása 

 100 000/fő 

 23.  Hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga 
oktatásszervezői tevékenységért, illetve tűzvédelmi szak-
vizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködé-
sért 

 100 000/eltiltott fő 

 24.  Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki 
követelménytől eltérő végzéséért (természetes személy 
vagy gazdasági társaság) 

 100 000  1 000 000 

 25.  Tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése  100 000  1 000 000 

 26.  a) Ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a tűz-
védelmi tervező nem a vonatkozó jogszabályoknak, ható-
sági előírásoknak megfelelően tervezte meg az építményt 
b) Ha a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető valótlan 
nyilatkozatot adott 

 60 000 
 
 

60 000 

 1 000 000 
 
 

1 000 000 

 27.  Ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásá-
ról, illetve - amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére 
kötelezett - a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a 
munkába lépéskor - igazolt módon - nem gondoskodott, és 
a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt 

 100 000/munkavállaló 

 28.  Ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvé-
delmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásá-
ról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a 

 100 000/munkavállaló 
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 Tűzvédelmi szabálytalanság 
Tűzvédelmi bírság  
legkisebb mértéke  

/Ft/ 

Tűzvédelmi bírság  
legnagyobb mér-

téke  
/Ft/ 

jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron 
kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre - 
igazolt módon - nem gondoskodott és a határidő óta több 
mint 15 nap eltelt 

 29.  Ha az üzemeltető - aláírt megállapodással, megbízással 
dokumentálva - megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi 
szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás 
igénybevételével nem gondoskodik a létesítmény tűzvé-
delméről ott, ahol ezt jogszabály előírja 

 100 000  500 000 

 30.  Ha a külön jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály 
által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készíttetik 
el 

 60 000  250 000 

 31.  Ha a külön jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi sza-
bályzatából jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem 
hiányzik, vagy a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem 
tartalmazza 

 60 000  200 000 

 32.  Ha az építményben raktározott, tárolt anyag, termék 
mennyisége meghaladja a vonatkozó jogszabályban meg-
engedett tűzterhelési értékeket 

 60 000  2 000 000 

 33.  A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felül-
vizsgálat hiánya 

 100 000/rendszer  1 000 
000/rendszer 

 34.  A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felül-
vizsgálati minősítő iratban feltárt - tűzveszélyes vagy soron 
kívüli, javítandó jelzéssel ellátott - hibák igazolt megszün-
tetésének hiánya 

 50 000/rendszer  300 000/rendszer 

 35.  Ha az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-
tűzvédelmi tervet vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi ter-
vet nem készíti, készítteti el 

 60 000  130 000 

 36.  A településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyá-
soló változások bejelentésének elmulasztása az állandó 
készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság 
vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesít-
ményi tűzoltóság felé 

 30 000  1 000 000 

 37.  Ha a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékeny-
séget 
a szolgáltató nem az adott jogszabályi előírásoknak megfe-
lelően végezte 

 100 000  1 000 000 

 38.  A tűzoltó technikai termék, építési termék tűzvédelmi célú 
ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának, javí-
tásának 
a műszaki előírásokban, vagy a tűzvédelmi hatósági enge-
délyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése, vagy 
ezen tevékenység során a termék működőképességének 
veszélyeztetése 

 100 000  1 000 000 

 39.  Ha jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzol-
tó-technikai termék forgalmazásához nem kérték meg a 
hatóság engedélyét 

 300 000  3 000 000 

 40.  Egyéb tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi sza-
bályzatokban foglalt előírások, továbbá a tűzvédelmi szab-
ványok előírásainak megszegése esetén 

 20 000  60 000 

 41.  A pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására,  100 000  1 000 000 
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Tűzvédelmi bírság  
legkisebb mértéke  

/Ft/ 

Tűzvédelmi bírság  
legnagyobb mér-

téke  
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tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésé-
re, birtoklására vonatkozó tűzvédelemmel összefüggő elő-
írások megszegése 

 42.  A termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosí-
tási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával 
a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodik 

 60 000  200 000 

 43.  Jogszabály által előírt hő- és füstelvezető rendszer létesí-
tésének, üzemeltetésének, ellenőrzésének, felülvizsgálatá-
nak, karbantartásának hiánya, működésének akadályozása 

 100 000  1 000 000 

 44.  Építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságait igazoló 
tűzvédelmi szakértői nyilatkozat tűzvédelmi hatósághoz 
való megküldésének elmulasztása 

 30 000  100 000 

 45.  Tűzvédelmi szakértő az építményszerkezetek tűzvédelmi 
tulajdonságairól valótlan nyilatkozatot tesz 

 100 000  1 000 000 
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6.sz.melléklet 

Műszaki megoldások ellenőrzése, karbantartása, felülvizsgálata 

Ssz. érintett műszaki megoldás 

üzemeltetői ellenőrzés időszakos felülvizsgálat karbantartás 

ciklusidő 
dokumentálás 
szükségessége 

és módja 
ciklusidő 

dokumentálás 
szükségessége és 

módja 
ciklusidő 

dokumentálás 
szükségessége és 

módja 

1.  tűzoltó készülék 3 hónap (+ 1 hét) 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
nincs követelmény 

6 hónap (+ 1 hónap) 
1) 

12 hónap (+ 1 
hónap), 2) 

5 év (+ 2 hónap), 
10 év (+ 2 hónap) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

2.  
fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás 
kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz 
oltóvízvezeték 

6 hónap (+ 1 hét) 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
12 hónap (+ 1 hét) 

Tűzvédelmi üzemeltetési 
napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

3.  beépített tűzjelző berendezés 
1 nap, 

1 hónap, 
3 hónap (+ 1 hét) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

6 hónap (+ 1 hét), 
12 hónap (+ 1 hét) 

tűzvédelmi üzemeltetési 
napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

4.  beépített tűzoltó berendezés 
1 hét, 

1 hónap 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
12 hónap (+ 1 hét) 

tűzvédelmi üzemeltetési 
napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

5.  tűz- és hibaátjelző berendezés 1 nap 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
6 hónap (+ 1 hét) 

tűzvédelmi üzemeltetési 
napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

6.  tűzoltósági kulcsszéf 1 nap 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
6 hónap (+ 1 hét) 

tűzvédelmi üzemeltetési 
napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

7.  tűzoltósági rádióerősítő nincs követelmény 6 hónap (+ 1 hét) 
tűzvédelmi üzemeltetési 

napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

8.  tűzoltó felvonó 3 hónap (+ 1 hét) 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
12 hónap (+ 1 hét) 

tűzvédelmi üzemeltetési 
napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

9.  evakuációs hangrendszer 1 nap 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
6 hónap (+ 1 hét) 

tűzvédelmi üzemeltetési 
napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

10.  biztonsági világítás 1 hónap 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
12 hónap (+ 1 hét, 

tűzvédelmi üzemeltetési 
napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 
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Ssz. érintett műszaki megoldás 

üzemeltetői ellenőrzés időszakos felülvizsgálat karbantartás 

ciklusidő 
dokumentálás 
szükségessége 

és módja 
ciklusidő 

dokumentálás 
szükségessége és 

módja 
ciklusidő 

dokumentálás 
szükségessége és 

módja 

11.  pánikzár, vészkijárati zár, vészkijárat biztosító rendszer 

Minden 
rendezvény előtt , 

de legalább 3 
hónap (+ 1 hét) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

6 hónap (+ 1 hét 
tűzvédelmi üzemeltetési 

napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

12.  
tűzgátló 
lezárások 

tűzgátló nyílászárók 1 hónap 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
6 hónap (+ 1 hét 

tűzvédelmi üzemeltetési 
napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

13.  tűzgátló záróelemek nincs követelmény 6 hónap (+ 1 hét 
tűzvédelmi üzemeltetési 

napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

14.  

hő és füst elleni 
védelem 
megoldásai 

füstelvezető, légpótló szerkezet 3 hónap (+ 1 hét) 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
6 hónap (+ 1 hét 

tűzvédelmi üzemeltetési 
napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

15.  füstelszívó, légpótló ventilátor 3 hónap (+ 1 hét) 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
6 hónap (+ 1 hét 

tűzvédelmi üzemeltetési 
napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

16.  füstmentesítő ventilátor 3 hónap (+ 1 hét) 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
6 hónap (+ 1 hét 

tűzvédelmi üzemeltetési 
napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

17.  füstcsappantyú, zsalu,  3 hónap (+ 1 hét) 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
6 hónap (+ 1 hét 

tűzvédelmi üzemeltetési 
napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

18.  füstgátló nyílászáró 3 hónap (+ 1 hét) 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
6 hónap (+ 1 hét 

tűzvédelmi üzemeltetési 
napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

19.  mobil füstkötény 3 hónap (+ 1 hét) 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
6 hónap (+ 1 hét 

tűzvédelmi üzemeltetési 
napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

20.  biztonsági tápforrásnak minősülő dízelaggregátor 
1 hónap (+ 3 

nap) 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 
6 hónap (+ 1 hét) 

tűzvédelmi üzemeltetési 
napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

21.  
biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, 
szünetmentes tápegység 

1 hónap (+ 3 
nap) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

6 hónap (+ 1 hét) 
tűzvédelmi üzemeltetési 

napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési napló 

1) Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék alapkarbantartása (szén-dioxiddal oltó kivételével) 
2) Az MSZ EN 3, MSZ EN 1866 szabvány alapján gyártott tűzoltó készülékek és az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék alapkarbantartása
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7.sz.melléklet 

Tűzoltó készülékek készenlétben tartása 

Tűzoltó készülékek és az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségek 

Oltóanyag-
egység [OE] 

MSZ EN 3-7 szabvány szerinti 
tűzosztály 

MSZ EN 1866 szab-
vány szerinti tűzosz-

tály 

A B  

1 5A 21B  

2 8A 34B  

3  55B  

4 13A 70B  

5  89B  

6 21A 113B  

9 27A 144B  

10 34A   

12 43A 183B  

15 55A 233B  

16   I B 

17   II B 

18   III B 

19   IV B 

Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak és a 
készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző 
oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni. 

Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani 

a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként, 
b) ahol e rendelet előírja és 
c) jogszabályban meghatározott esetekben 

Önálló rendeltetési 
egység vagy szabadtér 

alapterületig m2 
Általános esetben 

Robbanásveszélyes 
anyag tárolása 

50 2 6 

100 3 9 

200 4 12 

300 5 15 

400 6 18 

500 7 21 

600 8 24 

700 9 27 

800 10 30 

900 11 33 

1.000 12 36 

minden további 250 +2 +6 
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1. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás vagy nem 
kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben, tűzszakaszokban és a 
hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű 
helyiségeket, amelyek tekintetében – gazdálkodó vagy rendeltetési egységenként – az előzőekben 
foglaltakat kell alkalmazni. 

2. A tűzvédelmi hatóság az előzőekben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, 
felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja. 

3. 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. 

4. Legalább 2 kg töltettömegű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l töltettérfogatú tűzoltó 
készülékeket kell készenlétben tartani. 
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8.sz.melléklet 

Biztonsági világítás, menekülési jelzések 

A tűzvédelmi jel rögzítési magassága 

 

A menekülési jelek elhelyezése 
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A biztonsági jelek elhelyezésének változatai 

Ábra Leírás 

1. Típus 

 

Sík jel fallal párhuzamos 
felszerelése. 

2. Típus 

 

Falra merőlegesen szerelt 
kétoldalas jel. 

3. Típus 

 

Mennyezetre függesztett, 
kétoldalas jel. 

P. Típus 

 

Panoráma jel, ez biztosítja a 
legjobb láthatóságot. 
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9.sz.melléklet 
JEGYZŐKÖNYV 

 
MSZ EN 671-3:2009    6.1 pont szerinti jogosult személy által végrehajtott évenkénti ellenőrzésről/karbantartásról 

 
1.) Az ellenőrzés időpontja: 20…… év ……………………. hó ………….. nap. 

1.1.) Az ellenőrzést végzi: ………………………………………………………….. 

2.) Az ellenőrzött falitűzcsap-szekrény/tömlődob pontos helye, műszaki adatai1: ……………………………………… 

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

3.) Az ellenőrzést és karbantartást jogosult személy hajtsa végre. 

4.) A tömlőt teljesen futassuk ki, helyezzük nyomás alá, és ellenőrizzük a következőket2: 

a) Nincs-e eltorlaszolva a berendezés, sérülésmentes-e és nem korrodálódtak-e vagy szivárognak-e az alkatré-

szei:     [IGEN / NEM / NEM VONATKOZIK RÁ / RÉSZBEN] 

b) Tiszták és olvashatók-e a használati utasítások [IGEN / NEM / NEM VONATKOZIK RÁ / RÉSZBEN] 

c) Egyértelműen van-e megjelölve a telepítési hely [IGEN / NEM / NEM VONATKOZIK RÁ / RÉSZBEN] 

d) A falikonzolok a rendeltetésüknek megfelelőek-e, jól rögzítettek-e és megfelelő teherbírásuak-e  

        [IGEN / NEM / NEM VONATKOZIK RÁ / RÉSZBEN] 

e) Állandó és elegendő-e a vízáramlás  [IGEN / NEM / NEM VONATKOZIK RÁ / RÉSZBEN] 

f) Megfelelően és az üzemi tartományon belül működnek-e a nyomásmérők  

        [IGEN / NEM / NEM VONATKOZIK RÁ / RÉSZBEN] 

g) A tömlőt teljes hosszában ellenőrizni kell, repedések, deformáció, kopás vagy sérülés jeleit keresve. Ha a töm-

lőn bármilyen hiba jelei fedezhetők fel, akkor ki kell cserélni, vagy a legnagyobb megengedhető üzemi nyomás 

alkalmazásával próbanyomás alá kell helyezni.[IGEN / NEM / NEM VONATKOZIK RÁ / RÉSZBEN] 

h) Megfelelő típusúak-e és biztonságosan vannak-e rögzítve a tömlőszorítók vagy összekötők 

        [IGEN / NEM / NEM VONATKOZIK RÁ / RÉSZBEN] 

i) Szabadon fordulnak-e el a tömlődobok mindkét irányban [IGEN / NEM / NEM VONATKOZIK RÁ / RÉSZBEN] 

j) Kiforgatható tömlődobok esetében ellenőrizni kell, hogy könnyen elfordul-e a forgócsap, és hogy kifordul-e a 

tömlődob a vonatkozó műszaki irányelvben (MSZ EN 671) előírt, minimálisan szükséges szögekben 

        [IGEN / NEM / NEM VONATKOZIK RÁ / RÉSZBEN] 

k) Kézi tömlődobok esetében ellenőrizni kell, hogy megfelelő típusú-e az elzárószelep, valamint könnyen és meg-

felelően működik-e    [IGEN / NEM / NEM VONATKOZIK RÁ / RÉSZBEN] 

l) Automatikus működésű tömlődobok esetében ellenőrizni kell, hogy megfelelően működik-e az automata sze-

lep, továbbá ellenőrizni kell, hogy megfelelően működik-e a szakaszoló szervizszelep 

        [IGEN / NEM / NEM VONATKOZIK RÁ / RÉSZBEN] 

m) Ellenőrizni kell a vízbetápláló csővezeték állapotát, külön figyelmet kell szentelni az összes hajlékony csőveze-

ték sérülés- vagy kopásmentességére [IGEN / NEM / NEM VONATKOZIK RÁ / RÉSZBEN] 

                                                 
1
 Nyilvántartás szerinti falitűzcsap-szekrény(ek) / tömlődob(ok) 

2
 A megfelelő aláhúzandó vagy bekarikázandó 
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n) Ha szekrénnyel szerelték fel, akkor ellenőrizni kell, hogy nincsenek-e sérülésre utaló jelek, továbbá, hogy sza-

badon nyithatók-e a szekrényajtók  [IGEN / NEM / NEM VONATKOZIK RÁ / RÉSZBEN] 

o) Ellenőrizni kell, hogy a sugárcső megfelelő típusú-e és könnyen működtethető-e 

        [IGEN / NEM / NEM VONATKOZIK RÁ / RÉSZBEN] 

p) Ellenőrizni kell az összes tömlővezető állapotát, és meg kell győződni arról, hogy megfelelően, ill. szorosan 

vannak-e rögzítve    [IGEN / NEM / NEM VONATKOZIK RÁ / RÉSZBEN] 

q) A tömlődobot és a falitűzcsap-szekrényt azonnali használatra kész állapotban kell tartani, ha jelentős mértékű 

karbantartás szükséges, akkor a tömlődobon vagy a falitűzcsap-szekrényen „NEMÜZEMKÉPES vagy ÜZEM-

KÉPTELEN” feliratú táblát kell elhelyezni, és a jogosult személy tájékoztassa a tulajdonost/használót 

        [IGEN / NEM / NEM VONATKOZIK RÁ / RÉSZBEN] 

r) A tömlők 5 évenkénti nyomáspróbája megvan-e [IGEN / NEM / NEM VONATKOZIK RÁ / RÉSZBEN] 

 

5.) Javasolt intézkedés: ………..…………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

6.) Összefoglaló értékelés3: 

6.1.) A berendezés a vizsgálat időpontjában megfelelő, a berendezés üzemeltethető.   [    ] 

6.2.) A vizsgálat alapján a berendezés üzemeltethető, a feltárt hibá(ka)t/hiányosságo(ka)t az üzemeltetőnek soron kívül meg 

kell szüntetni. 

 Határidő: ………………………………………  [    ] 

6.3.) A vizsgálat eredménye alapján a berendezés nem felel meg az előírásoknak, nem üzemeltethető a 

……………………………… pont(ok)ban megjelölt hibák miatt.      [    ] 

 

7.) Következő ellenőrzés és vizsgálat időpontja: 20…… év ……………………. hó 

 
 
 …………………………………………….. 
 Ellenőrző személy 

 

                                                 
3 X-el jelölni a megfelelő részt. 
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10.sz.melléklet 
FELJEGYZÉS 

 
MSZ EN 671-3:2009    4 pont szerinti felelős személy által végrehajtott ellenőrzésekről 

 
 
 

1.) Minden egyes tömlődobot és falitűzcsap-szekrényt rendszeresen illetékes személynek vagy a képviselőjének a kör-

nyezeti állapotoktól és/vagy tűzveszélytől/kockázattól függő időközönként ellenőriznie kell, mely ellenőrzés során meg kell 

győződni arról, hogy az összes tömlődob vagy falitűzcsap-szekrény: 

a) A kijelölt helyen van-e elhelyezve; 

b) Nincs-e eltorlaszolva, és rajta lévő használati utasítások jól olvashatók-e; 

c) Nyilvánvaló hiba, korrózió vagy szivárgás jelei mutatkoznak-e. 

2.) A felelős személy azonnal intézkedjen a javító tevékenységről, ha szükséges. 

3.) A rendszeres ellenőrzések eredményeiről a felelős személy készítsen feljegyzést. 

 
4.) Az ellenőrzés időpontja: 20…… év ……………………. hó ………….. nap. 

5.) Az ellenőrzött falitűzcsap-szekrény/tömlődob pontos helye, műszaki adatai4: ……………………………………………….. 

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

6.) Ellenőrzés tapasztalatai5: 

s) A kijelölt helyen van elhelyezve       [IGEN / NEM] 

t) Nem lett eltorlaszolva, és rajta lévő használati utasítások jól olvashatók   [IGEN / NEM] 

u) Nyilvánvaló hiba, korrózió vagy szivárgás jelei mutatkoznak    [IGEN / NEM] 

v) Javító tevékenység szükséges       [IGEN / NEM] 

7.) Javasolt intézkedés: …………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 
 
 …………………………………………….. 
 Ellenőrző személy 

 

                                                 
4 Nyilvántartás szerinti falitűzcsap-szekrény(ek) / tömlődob(ok) 

5
 A megfelelő aláhúzandó vagy bekarikázandó 
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11.sz.melléklet  
VÍZKIVÉTELI HELYEKRŐL NYÍLVÁNTARTÁS 

MSZ EN 671-3:2009    5 pont szerinti elrendezési terv nyilvántartás 
                            

1.) A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, felülvizs-
gálatok, karbantartások és javítások elvégzéséről, a fenntartónak kell gondoskodnia. 

2.) Felülvizsgálatot, karbantartást, javítást csak külön jogszabályban meghatározott szakvizsgával rendelkező személy végezhet. 
3.) A vizsgálatok alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről a fenntartónak haladéktalanul gondoskodni kell. A meghibásodott vízki-

vételi helyek és azok szerelvényeinek javítását, szükség esetén cseréjét azonnal el kell végezni. 

4.) Az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelõs szervezet a tûzoltó-vízforrásokról nyilvántartással rendelkezik. 
       A nyilvántartás vezetése a felülvizsgálatot végzõ személy kötelessége. 
5.) A vízkivételi helyekről nyilvántartást kell vezetni, amely legalább tartalmazza: 
a) a vízkivételi hely egyértelmű azonosítását, 
b) az ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás, javítás időpontját, 
c) az ellenőrzést, felülvizsgálatot, karbantartást végző nevét, szakvizsga bizonyítványának számát, megállapításait, 
d) a javítást végző nevét, szakvizsga bizonyítványának számát és a javítás megnevezését. 

 

Vízkivételi hely, műszaki 
adatai 

Ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás, javítás 
Időpontját Végezte, szakvizsga oklevél 

száma 
Javítást végezte, szakvizsga 
oklevél száma 

 
 
 

20…. év …… hó … nap  20…. év …… hó … nap 

 
 
 

20…. év …… hó … nap .  20…. év …… hó … nap 

 
 
 

20…. év …… hó … nap .  20…. év …… hó … nap 

 
 
 

20…. év …… hó … nap .  20…. év …… hó … nap 

 
 
 

20…. év …… hó … nap .  20…. év …… hó … nap 

 
 
 

20…. év …… hó … nap .  20…. év …… hó … nap 

 
 
 

20…. év …… hó … nap .  20…. év …… hó … nap 

 
 
 

20…. év …… hó … nap .  20…. év …… hó … nap 

 
 
 

20…. év …… hó … nap .  20…. év …… hó … nap 

 
 
 

20…. év …… hó … nap .  20…. év …… hó … nap 

 
 
 

20…. év …… hó … nap .  20…. év …… hó … nap 

 
 
 

20…. év …… hó … nap .  20…. év …… hó … nap 
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12.sz.melléklet 
TŰZJELZŐ BERENDEZÉS ADATAI 
 
Dátum Idő A napi ellen-

őrzést végre-
hajtottam 

Hiányosságot 
nem tapasztal- 
tam 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 
 
A napi ellenőrzések adatai 
 
Dátum Idő A napi ellen-

őrzést végre-
hajtottam 

Hiányosságot 
nem tapasztal- 
tam 
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TŰZJELZŐ BERENDEZÉS ADATAI  
Üzemeltetési napló 
 
I. Általános adatok 
 
Befogadó létesítmény (neve, címe): 
 
 

A létesítés oka: 
 

 
Tervező: 
 

Karbantartó: 
 
 
 
 
 

 
Tűzjelző központ: 
 

Távkezelő/kijelző egység: 
……………………………………………………………. 

 
Vezérlések: Automatikus átjelzés: 

 
Az átjelzés létesítésének oka: 
 

 
II. Üzemeltetési, kezelési adatok 
 
Ellenőrzéssel megbízott (név, anyja neve, születési hely idő) 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

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

 
Felügyeletet ellátó személyek (név, anyja neve, születési hely idő) 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

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

 
Illetékes Tűzoltóság (név, cím, elérhetőség) 
  

 
 
Tűz esetén értesítendők 
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TŰZJELZŐ BERENDEZÉS ADATAI  
Havonkénti ellenőrzések 
 
 

Az ellenőrzés ideje: ……………………………… Az ellenőrzést végző: ……………………………. 
A berendezés nyugalmi 
helyzetben van 

A berendezés hibát jelez A hiba kijavítására az intéz-
kedés megtörtént 

A berendezés nem működik 

Az üzemeltetési naplót folyamatosan 
vezetik 
Igen                                     Nem 

A felügyeletet ellátók rendelkeznek 
megfelelő oktatással 
Igen                                     Nem 

A nyomtatók tartalék papírja, festéke, 
festékszalagja biztosított 
Igen                                      Nem 

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

……………………………… 
aláírás 

 
 
 

Az ellenőrzés ideje: ……………………………… Az ellenőrzést végző: ……………………………. 
A berendezés nyugalmi hely-
zetben van 

A berendezés hibát jelez A hiba kijavítására az intézke-
dés megtörtént 

A berendezés nem 
működik 

Az üzemeltetési naplót folyamatosan 
vezetik 
Igen                                       Nem 

A felügyeletet ellátók rendelkeznek meg-
felelő oktatással 
Igen                                       Nem 

A nyomtatók tartalék papírja, festé-
ke, festékszalagja biztosított 
Igen                                Nem 

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

……………………………… 
aláírás 

 
 
 

Az ellenőrzés ideje: ……………………………… Az ellenőrzést végző: ……………………………. 
A berendezés nyugalmi hely-
zetben van 

A berendezés hibát jelez A hiba kijavítására az intézke-
dés megtörtént 

A berendezés nem 
működik 

Az üzemeltetési naplót folyamatosan 
vezetik 
Igen                                       Nem 

A felügyeletet ellátók rendelkeznek meg-
felelő oktatással 
Igen                                       Nem 

A nyomtatók tartalék papírja, fes-
téke, festékszalagja biztosított 
Igen                               Nem 

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

……………………………… 
aláírás 
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Az ellenőrzés ideje: ……………………………… Az ellenőrzést végző: ……………………………. 
A berendezés nyugalmi hely-
zetben van 

A berendezés hibát jelez A hiba kijavítására az intézke-
dés megtörtént 

A berendezés nem 
működik 

Az üzemeltetési naplót folyamatosan 
vezetik 
Igen                                       Nem 

A felügyeletet ellátók rendelkeznek meg-
felelő oktatással 
Igen                                       Nem 

A nyomtatók tartalék papírja, fes-
téke, festékszalagja biztosított 
Igen                               Nem 

Egyéb észrevételek:  
 
 
 
 
 

……………………………… 
aláírás 

Az épület használatában, technológiájában, kialakításában történt változás: 
 
 
 
 
 
 
 

A  jelzések   beazonosítására   vonatkozó   kimutatások,   rajzok  rendelkezésre   állnak  a  grafikus megjelenítő 
eszköz (tabló, PC) üzemképes: 

 
 
 
 
 
 
 

Egyéb észrevétel: 
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TŰZJELZŐ BERENDEZÉS ADATAI  
Események adatai 
 

Dátum Idő Riasztás 
számláló 

Esemény leírása Szükséges intézkedés 
aláírás 

Megtett intézkedés aláírás 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
TÉVES VAGY HAMIS JELZÉSEK VIZSGÁLATATA: 
A keletkezett téves vagy hamis jelzéseket megvizsgáltam: ………………………………….... tól ……..…………………………….. ig 
Jelzések száma:                            Téves: ……………… db                                           Hamis: …………………….db 
 
A jelzések adatai 
ideje helye eszköz oka Szükséges intézkedés megjegyzés 
      
      
Dátum: …………………………..                                                                                            ………………………………… 
                                                                                                                                                           aláírás 
RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁS ADATAI: 
A felülvizsgálat és a karbantartás ideje 
(megkezdése és befejezése) ………………………………………………………………………… 
Az ellenőrzést végző 
 ………………………………………………………………………… 
 
A rendkívüli karbantartás oka: 
Tűzeset után Téves, vagy hamis riasztás 

A rendszer meghibásodása A tűzjelző berendezés, környezet meg-
változása 

Hosszú üzemszünet után Új karbantartóval kötött szerződés után 
 

A felülvizsgálat során tapasztaltak: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
A karbantartás adatai 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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A RENSZERES FELÜLVIZSGÁLAT ÉS KARBANTARTÁS ADATAI: 
A felülvizsgálat és a karbantartás ideje 
(megkezdése és befejezése) ………………………………………………………………………… 
Az ellenőrzést végző 
 ………………………………………………………………………… 
A berendezés működik Igen Nem 
A berendezés nyugalmi helyzetben van Igen Nem 
A berendezés hibát jelez Igen Nem 
A hiba kijavítására az intézkedés megtörtént Igen Nem 
 

A berendezés állandó felügyelete megoldott Igen Nem 
A felügyeletet, kezelést ki lettek oktatva Igen Nem 
Az üzemeltetési naplót folyamatosan vezetik Igen Nem 
 

Az üzemeltető megbízottja által szolgáltatott adatok alapján a tűzjelző berendezés műkö-
dését érintő környezeti, ill. műszaki változás történt 

Igen Nem 

A használatba illetve technológiába, valamint a berendezésben történt annak működését befolyásoló változások: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
A tűzjelző berendezés megfelelő működésének biztosítása érdekében javasolt intézkedések: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Működtetett érzékelők, jelzésadók (zóna, eszköz fajta, azonosító): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
A riasztás megjelenítő eszköz működésének tapasztalatai: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Vezérlések működtetésének tapasztalatai: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

A tűzjelző központ hibajelzéseinek működése során tapasztaltak: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

A tűz- és hibaátjelző berendezés ellenőrzése során tapasztaltak: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Az elsődleges és másodlagos tápforrás ellenőrzése során tapasztaltak: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Egyéb ellenőrzés során tapasztaltak: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Rendszeres karbantartási tevékenység leírása: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Cserélt, javított elemek leírása: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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13.sz.melléklet 

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ 

Tűzoltó készülékek negyedéves felülvizsgálata 

A felülvizsgálat helye: 

Név:  

Cím: 

A felülvizsgálat időpontja: 

 

20….év………….hó…….nap 

Az ellenőrzések elvégzéséért és a napló vezeté-
séért felelős:  

Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM rende-
let 264. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 

Sor- 
szám 

A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább 
negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék 

A vizsgálat eredménye 

Megfelelt 
Nem felelt 

meg 

1. Az előírt készenléti helyen van-e?   

2. Rögzítése biztonságos-e?   

3. Jól látható, könnyen hozzáférhető?   

4. 
Magyar nyelvű használati utasítása a készülékkel szemben állva olvasha-
tó? 

  

5. Használata nem ütközik-e akadályba?   

6. 
Valamennyi nyomásmérő/jelző műszer jelzése a működési zónában talál-
ható? 

  

7. Hiánytalan szerelvényekkel ellátott?   

8. 
Fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címké-
je, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen? 

  

9. Karbantartása esedékes?   

10. Készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető   

11. Állapota kifogástalan, üzemszerű?   

Megjegyzés:  

 ……………………………….. ……………………………….. 
 Ellenőrzést végző Üzemben tartó 
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14.sz.melléklet 

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ 

PÁNIKZÁR, VÉSZKIJÁRATI ZÁR, VÉSZKIJÁRAT BIZTOSÍTÓ RENDSZER NEGYEDÉVES FELÜLVIZSGÁLATA 

A felülvizsgálat helye:  

Címe:  

Biztonsági/vészkijárati ajtó azonosítója:  

A felülvizsgálat időpontja: 

 

20….év………….hó…….nap 

A felülvizsgálatot végezte:  
Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 152. § és a 18. mel-
léklet táblázata szerint. 

Sor- 
szám 

MINDEN RENDEZVÉNY ELŐTT, DE LEGALÁBB 3 HAVONTA VIZSGÁLNI KELL 
A vizsgálat eredménye 

Megfelelt Nem felelt meg 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6..    

7.    

8.    

9.    

10.    

Megjegyzés:  

 ………………………………………….. ………………………………………….. 
 Felülvizsgálatot végző Üzemben tartó 
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15.sz.melléklet 

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ 

TŰZESETI FOGYASZTÓK BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁS HAVI FELÜLVIZSGÁLATA 

A felülvizsgálat helye:  

Címe:  

Biztonsági világítás azonosítója:  

A felülvizsgálat időpontja: 

 

20….év………….hó…….nap 

A felülvizsgálatot végezte:  
Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 137, 138. § és a 11. 
melléklet 1. táblázata szerint. 

Sor- 
szám 

HAVI VIZSGÁLAT TÁRGYA  
A vizsgálat eredménye 

Megfelelt Nem felelt meg 

1. Működőképesség ellenőrzése (NAK, AK 30 perc, KK 60 perc, MK 90 perc)   

2. Megengedett kiesés mértéke (NAK, AK, KK osztályú kock. egység esetén: egy tűzszakasz egy szintjén belül legfeljebb)   

3. Megengedett kiesés mértéke (MK osztályú kock. egység esetén: egy tűzszakasz egy szintjén belül legfeljebb 500 m2)   

4. A tűzeseti fogyasztó működéséhez szükséges teljesítményű villamos energia rendelkezésre áll   

5. A tűzeseti fogyasztó működtetése, vezérlése biztosított   

6.. 
A tápforrás és a tűzeseti fogyasztó közötti energiaátvitel és a működtetést, vezérlést biztosító vezetékrendszer épületen belüli és főelosztón 
kívüli szakaszainak tűzhatás elleni védelme vagy 138. § szerinti kialakítása biztosított 

  

7. A tűzeseti fogyasztó rögzítése és a rögzítést fogadó építményszerkezet állékonysága biztosított   

8. 
A normál és biztonsági tápforrás együttes alkalmazása esetén a normál tápforrás kiesésekor a biztonsági tápforrásra való, előírt időn belüli – 
1,0 másodperc - átkapcsolás automatikus 

  

9. A tűzeseti fogyasztó kialakítása megfelel a vonatkozó műszaki követelménynek vagy azzal egyenértékű   

10. Nem szükséges a tápforrás, ha azt a tűzeseti fogyasztóban helyezték el   

Megjegyzés:  

 ………………………………………….. ………………………………………….. 
 Felülvizsgálatot végző Üzemben tartó 
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16.sz.melléklet 

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ 

TŰZESETI FOGYASZTÓK BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁS ÉVES FELÜLVIZSGÁLATA 

A felülvizsgálat helye:  

Címe:  

Biztonsági világítás azonosítója:  

A felülvizsgálat időpontja: 

20….év………….hó…….nap 

A felülvizsgálatot végezte:  
Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 137, 138. § és a 11. 
melléklet 1. táblázata szerint. 

Sor- 
szám 

ÉVES VIZSGÁLAT TÁRGYA  
A vizsgálat eredménye 

Megfelelt Nem felelt meg 

1. Működőképesség ellenőrzése (NAK, AK 30 perc, KK 60 perc, MK 90 perc)   

2. Megengedett kiesés mértéke (NAK, AK, KK osztályú kock. egység esetén: egy tűzszakasz egy szintjén belül legfeljebb)   

3. Megengedett kiesés mértéke (MK osztályú kock. egység esetén: egy tűzszakasz egy szintjén belül legfeljebb 500 m2)   

4. A tűzeseti fogyasztó működéséhez szükséges teljesítményű villamos energia rendelkezésre áll   

5. A tűzeseti fogyasztó működtetése, vezérlése biztosított   

6.. 
A tápforrás és a tűzeseti fogyasztó közötti energiaátvitel és a működtetést, vezérlést biztosító vezetékrendszer épületen belüli és főelosztón 
kívüli szakaszainak tűzhatás elleni védelme vagy 138. § szerinti kialakítása biztosított 

  

7. A tűzeseti fogyasztó rögzítése és a rögzítést fogadó építményszerkezet állékonysága biztosított   

8. 
A normál és biztonsági tápforrás együttes alkalmazása esetén a normál tápforrás kiesésekor a biztonsági tápforrásra való, előírt időn belüli – 
1,0 másodperc - átkapcsolás automatikus 

  

9. A tűzeseti fogyasztó kialakítása megfelel a vonatkozó műszaki követelménynek vagy azzal egyenértékű   

10. Nem szükséges a tápforrás, ha azt a tűzeseti fogyasztóban helyezték el   

11. A szükséges karbantartások elvégezve   

Megjegyzés:  

 ………………………………………….. ………………………………………….. 
 Felülvizsgálatot/karbantartást végző Üzemben tartó 
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17.sz.melléklet 

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ 

TŰZGÁTLÓ AJTÓ HAVI FELÜLVIZSGÁLATA 

A felülvizsgálat helye:  

Címe:  

Tűzgátló ajtó azonosítója:  

A felülvizsgálat időpontja: 

 

20….év………….hó…….nap 

A felülvizsgálatot végezte:  
Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 248. § (1) bekezdésé-
ben hivatkozott 18. melléklet táblázatában foglaltak szerint 

Sor- 
szám 

HAVI VIZSGÁLAT TÁRGYA  
A vizsgálat eredménye 

Megfelelt Nem felelt meg 

1. 
„Tűzszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell.” felirat vagy jelzés, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű 
kivitelben megtalálható? 

  

2. 
Mechanikusan, kézzel csukható ajtó esetén: „Tűzgátló ajtó! Az ajtót folyamatosan csukott állapotban kell tartani.” felirattal, kell 
ellátni, maradandó, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben. 

  

3. 
A kijárati és vészkijárati ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó mellett menekülési jellel kell megjelölni. A mene-
külési jelet tilos az ajtóra szerelni. 

  

4. A pánikrúddal ellátott ajtókon jelölni kell azok nyitási mechanizmusát a kezelésükre utaló biztonsági jellel.   

5. Záró- és csukószerkezet működőképessége ellenőrzés után?   

6.. Zsanérszerkezet működőképessége ellenőrzés után?   

7. Rögzítése nyitott helyzetben mágneses, az elektromágnes, ha kell, elenged?   

8. Mechanikai sérülés (nincs deformáció, festés ép) látható-e az ajtón?   

9. A záródás hézagmentesen történik?   

10. Az ajtó nem szorul, könnyen nyitható?   

11. Kilincs, fogantyú sérülésmentes, működőképes állapotú?   

Megjegyzés:  

 ………………………………………….. ………………………………………….. 
 Felülvizsgálatot végző Üzemben tartó 
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18.sz.melléklet 

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ 

TŰZGÁTLÓ AJTÓ FÉLÉVES IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATA 

A felülvizsgálat helye:  

Címe:  

Tűzgátló ajtó azonosítója: 

Az időszakos felülvizsgálat/karbantartás időpontja:  
 
20….év………….hó…….nap 

A felülvizsgálatot/karbantartást végezte:  
Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 248. § (1) bekezdésé-
ben hivatkozott 18. melléklet táblázatában foglaltak szerint 

Sor- 
szám 

ÉVES VIZSGÁLAT TÁRGYA  
A vizsgálat eredménye 

Megfelelt Nem felelt meg 

1. 
„Tűzszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell.” felirat vagy jelzés, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű 
kivitelben megtalálható? 

  

2. 
Mechanikusan, kézzel csukható ajtó esetén: „Tűzgátló ajtó! Az ajtót folyamatosan csukott állapotban kell tartani.” felirattal, kell 
ellátni, maradandó, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben. 

  

3. 
A kijárati és vészkijárati ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó mellett menekülési jellel kell megjelölni. A mene-
külési jelet tilos az ajtóra szerelni. 

  

4. A pánikrúddal ellátott ajtókon jelölni kell azok nyitási mechanizmusát a kezelésükre utaló biztonsági jellel.   

5. Záró- és csukószerkezet működőképessége ellenőrzés után?   

6.. Zsanérszerkezet működőképessége ellenőrzés után?   

7. Rögzítése nyitott helyzetben mágneses, az elektromágnes, ha kell, elenged?   

8. Mechanikai sérülés (nincs deformáció, festés ép) látható-e az ajtón?   

9. A záródás hézagmentesen történik?   

10. Az ajtó nem szorul, könnyen nyitható?   

11. Kilincs, fogantyú sérülésmentes, működőképes állapotú?   

12. A szükséges karbantartás (kenés, működési próbák) elvégezve   

Megjegyzés:  

 ………………………………………….. ………………………………………….. 
 Felülvizsgálatot/karbantartást végző Üzemben tartó 



 

Tűzvédelmi Szabályzat 
Oldalszám: 

93/111 Csornai Margit Kórház 

 
 

19.sz.melléklet 

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ 

Tűzoltó készülékek ellenőrzése, karbantartás 

Készenlétben tartó neve: 

Címe: 
2015. 

Tűzoltó készülék ellenőrzést végző cég neve: 

 
Címe: 

Készenlétben tartói ellenőrzést végző személy neve: 
 

Aláírása: 

Ssz. 
A tűzoltó készülék Alapkarbantartás Középkarbantartás Teljes körű karbantartás 

Készenlétben tartó álta-
li negyedéves ellenőr-

zés Megjegyzés 

Típusa Gy.sz. Olt.telj. Dátum Ell.vég Aláírás Dátum Ell.vég Aláírás Dátum Ell.vég Aláírás I. II. III. IV. 

1.                  

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   

11.                   
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20.sz.melléklet 

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ 
FALITŰZCSAP-SZEKRÉNYEK, SZERELVÉNYEIK ÉVES, TELJESKÖRŰ FELÜLVIZSGÁLATA 

A felülvizsgálat helye: 

Név:  

Cím:  

A felülvizsgálat időpontja: 

 

20….év………….hó…….nap 

A felülvizsgálatot végezte:  

Szakvizsga bizonyítvány száma:  

Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM r. 268. § és a 
271. § (4) bekezdésében foglaltak szerint 

Sor- 
szám 

TELJES KÖRŰ VIZSGÁLAT – ÉVES - TÁRGYA 
A vizsgálat eredménye 

Megfelelt Nem felelt meg 

1. Szerelvényszekrényben elhelyezett szerelvények (tartozékok) állapota   

2. 
Föld alatti, vagy föld feletti tűzcsapkulcs, vagy egyetemes kapocskulcsok megfelelősége, biztonságos használható-
sága gyakorlati próbával (kulcsokon deformáció, repedés nem megengedett) 

  

3. Állványcső működtethetősége, és/vagy áttétkapocs állapota megfelelő-e   

4. Sugárcső biztonságos és könnyű működtethetősége lehetséges-e   

5. Szekrényen és/vagy szerelvénye(ke)n gyártó által előírt karbantartásokat végeztek-e   

6. A vizsgálat során a nem megfelelőnek minősített szerelvényekről az üzembentartó szervezetet értesítette-e   

Megjegyzés:  

 ………………………………………….. ………………………………………….. 
 Felülvizsgálatot végző Üzemben tartó 

 



 

Tűzvédelmi Szabályzat 
Oldalszám: 
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21.sz.melléklet 

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ 
SZERELVÉNYSZEKRÉNYEK, SZERELVÉNYEIK FÉLÉVENKÉNTI FELÜLVIZSGÁLATA 

A felülvizsgálat helye: 

Név:  

Cím:  

A felülvizsgálat időpontja: 

 

20….év………….hó…….nap 

A felülvizsgálatot végezte:  

Szakvizsga bizonyítvány száma:  

Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM r. 268. § és a 271. § 
(2) bekezdésében foglaltak szerint 

Sor- 
szám 

VIZSGÁLAT TÁRGYA - FÉLÉVENTE 
A vizsgálat eredménye 

Megfelelt Nem felelt meg 

1. A tűzoltó vízforrás jelzőtábla megléte, adatainak helyessége és épsége.   

2. A szerelvényszekrényre előírt feliratok, jelzések megléte, olvashatósága   

3. Tűzoltó gépjárművel történő megközelíthetősége.   

4. A szerelvényszekrények hozzáférhetősége, a szerelvények és tartozékok rendeltetésszerű használhatósága.   

5. Korrózió elleni védelem épsége.   

6. A szerelvényszekrény kielégíti-e a vonatkozó műszaki követelmények előírásait   

7. A szerelvényszekrény elhelyezkedése jól láthatóan jelölt-e   

8. Fali felfüggesztés esetén a függesztő szilárd és a célnak megfelelő-e   

9. A szerelvényszekrény sérülésmentes, ajtója szabadon nyitható-e   

10. Az előírt szerelvények (tartozékok) megtalálhatók-e   

11. A szerelvények (tartozékok) rögzítettek-e   

12. Van-e megfigyelhető hiányosság, korrózió okozta, vagy egyéb károsodás a szekrényen, szerelvényeken   

Megjegyzés:  

 ………………………………………….. ………………………………………….. 
 Felülvizsgálatot végző Üzemben tartó 



 

Tűzvédelmi Szabályzat 
Oldalszám: 

96/111 Csornai Margit Kórház 

 

 

22.sz.melléklet 

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ 
SZERELVÉNYSZEKRÉNYEK, SZERELVÉNYEIK ÁLTALÁNOS és LEGALÁBB FÉLÉVENKÉNTI, FELÜLVIZSGÁLATA 

A felülvizsgálat helye: 

Név:  

Cím:  

A felülvizsgálat időpontja: 

 

20….év………….hó…….nap 

A felülvizsgálatot végezte:  

Szakvizsga bizonyítvány száma: 

Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM r. 268. § és a 271 § 
(2) bekezdésében foglaltak szerint 

Sor- 
szám 

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLAT TÁRGYA  
A vizsgálat eredménye 

Megfelelt Nem felelt meg 

1. A tűzoltó vízforrás jelzőtábla megléte, adatainak helyessége és épsége.   

2. A szerelvényszekrényre előírt feliratok, jelzések megléte, olvashatósága   

3. Tűzoltó gépjárművel történő megközelíthetősége.   

4. A szerelvényszekrények hozzáférhetősége, a szerelvények és tartozékok rendeltetésszerű használhatósága.   

5. Korrózió elleni védelem épsége.   

FÉLÉVES VIZSGÁLAT - TÁRGYA 

1. A szerelvényszekrény kielégíti-e a vonatkozó műszaki követelmények előírásait   

2. A szerelvényszekrény elhelyezkedése jól láthatóan jelölt-e   

3. Fali felfüggesztés esetén a függesztő szilárd és a célnak megfelelő-e   

4. A szerelvényszekrény sérülésmentes, ajtója szabadon nyitható-e   

5. Az előírt szerelvények (tartozékok) megtalálhatók-e   

6. A szerelvények (tartozékok) rögzítettek-e   

7. Van-e megfigyelhető hiányosság, korrózió okozta, vagy egyéb károsodás a szekrényen, szerelvényeken   

Megjegyzés:  

 ………………………………………….. ………………………………………….. 
 Felülvizsgálatot végző Üzemben tartó 



 

Tűzvédelmi Szabályzat 
Oldalszám: 

97/111 Csornai Margit Kórház 

 

 

23.sz.melléklet 

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ 
SZERELVÉNYSZEKRÉNYEK, SZERELVÉNYEIK ÁLTALÁNOS és ÉVENKÉNTI, FELÜLVIZSGÁLATA 

A felülvizsgálat helye: 

Név:  

Cím:  

A felülvizsgálat időpontja: 

 

20….év………….hó…….nap 

A felülvizsgálatot végezte:  

Szakvizsga bizonyítvány száma:  

Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM r. 268. § és a 271. § 
(4) bekezdésében foglaltak szerint 

Sor- 
szám 

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLAT TÁRGYA  
A vizsgálat eredménye 

Megfelelt Nem felelt meg 

1. A tűzoltó vízforrás jelzőtábla megléte, adatainak helyessége és épsége.   

2. A szerelvényszekrényre előírt feliratok, jelzések megléte, olvashatósága   

3. Tűzoltó gépjárművel történő megközelíthetősége.   

4. A szerelvényszekrények hozzáférhetősége, a szerelvények és tartozékok rendeltetésszerű használhatósága.   

5. Korrózió elleni védelem épsége.   

TELJES KÖRŰ ÉVES VIZSGÁLAT - TÁRGYA 

1. Szerelvényszekrényben elhelyezett szerelvények, tartozékok állapotának ellenőrzése   

2. Föld alatti/föld feletti tűzcsapkulcsok, egyetemes kapocskulcsok állagának, használhatóságának ellenőrzése    

3. Állványcső működtetésének ellenőrzése és áttétkapocs állapota   

4. Sugárcső biztonságos és könnyű működtetése   

5. Szerelvényszekrényen, szerelvényeken, tartozékokon a gyártó által előírt karbantartások elvégzése   

6. Vizsgálat során a nem megfelelő szerelvényekről, tartozékokról üzemben tartó írásban történő értesítése   

A szerelvényszekrényben elhelyezett állványcsövet, nyomótömlő-szerelvényt, áttétkapcsot 5 évenként nyomáspróbának kell alávetni! 

Megjegyzés:  

 ………………………………………….. ………………………………………….. 
 Felülvizsgálatot végző Üzemben tartó 



 

Tűzvédelmi Szabályzat 
Oldalszám: 

98/111 Csornai Margit Kórház 

 

 

24.sz.melléklet 
 

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ 

FÖLD FELETTI TŰZCSAPOK FÉLÉVES és ÉVES FELÜLVIZSGÁLATA 

A felülvizsgálat helye: 

Név:  

Cím:  

A felülvizsgálat időpontja: 

 

20….év………….hó…….nap 

A felülvizsgálatot végezte:  

Szakvizsga bizonyítvány száma:  

Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM r. 268. § és a 270. § (3) 
bekezdésében foglaltak szerint 

Sor- 
szám 

FÉLÉVES ÁLTALÁNOS VIZSGÁLAT TÁRGYA  
A vizsgálat eredménye 

Megfelelt Nem felelt meg 

1. A tűzoltó vízforrás jelzőtábla megléte, adatainak helyessége és épsége.   

2. Az előírt feliratok, jelzések megléte, olvashatósága   

3. Tűzoltó gépjárművel történő megközelíthetősége.   

4. A szerelvények hozzáférhetősége, a szerelvények és tartozékok rendeltetésszerű használhatósága.   

5. Korrózió elleni védelem épsége.   

ÉVES, TELJES KÖRŰ VIZSGÁLAT TÁRGYA 

1. Csonkkapcsok állapota, rögzítettsége   

2. Tömítések épsége, állapota   

3. Kupakkapcsok állapota, szerelhetősége   

4. Tömítéssel ellátott kupakkapocsnál a tömítés épsége, állapota   

5. Az elvesztés elleni biztosítás megléte   

 



 

Tűzvédelmi Szabályzat 
Oldalszám: 

99/111 Csornai Margit Kórház 

 

 

 

Sor- 
szám 

FÉLÉVES ÁLTALÁNOS VIZSGÁLAT TÁRGYA  
A vizsgálat eredménye 

Megfelelt Nem felelt meg 

6. A biztonsági ház(ak) állapota, nyithatósága, zárhatósága   

7. Tűzcsap szelep működtetésével a tűzcsap üzemképessége   

8. Tűzcsapban mérhető statikus nyomás   

9. Kifolyási nyomás 200 mm2 kiáramlási keresztmetszetnél, vagy a vízhozam   

10. A víztelenítő rendszer működése   

Megjegyzés:  

 ………………………………………….. ………………………………………….. 
 Felülvizsgálatot végző Üzemben tartó 

 



 

Tűzvédelmi Szabályzat 
Oldalszám: 
100/111 Csornai Margit Kórház 

 

25.sz.melléklet 
Tűzoltó készülékek listája 

 
Készenléti helye Típusa 

Kazánház CO2 oltó 
Hőközpont ABC porral oltó 
Oxigén tartály ABC porral oltó 
Ápolási osztály „B” épület ABC porral oltó 
Tüdőgondozó „B” épület ABC porral oltó 
Tüdőgyógy.rehab.osztály  I.„B” épület ABC porral oltó 
Tüdőgyógy.rehab.osztály II. „B”.épület ABC porral oltó 
Rehabilitácós osztály I. „B”.épület ABC porral oltó 
Rehabilitációs osztály. II. „B”.épület ABC porral oltó 
Könyvtár „B” épület ABC porral oltó 
Lift Gépház „B” épület ABC porral oltó 
Konyha I. „A” épület CO2 oltó 
Konyha II. „A” épület CO2 oltó 
Konyha III. „A” épület CO2 oltó 
Raktár „A” épület ABC porral oltó 
Porta ABC porral oltó 
Szerver terem ABC porral oltó 
„A” épület Lift  ABC porral oltó 
Klíma I. CO2 oltó 
Klíma II. CO2 oltó 
V.sz.belgyógy.osztály „A” épület ABC porral oltó 
Egynapos sebészeti részleg „A” épület ABC porral oltó 
műtő előtere I.emelet ABC porral oltó 
Rehabilitációs osztály „A” épület ABC porral oltó 
Krónikus belgyógyászati o.III.em”A” épület ABC porral oltó 
Rendelőintézet I Irattár  ABC porral oltó 
Rendelőintézet II. ABC porral oltó 
Rendelőintézet III. ABC porral oltó 
Neurorehabilitációs járóbeteg szakell. ABC porral oltó 
Pathológia ABC porral oltó 
„E” épület rendelőintézet  
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26.sz.melléklet 

Fali tűzcsapok + Föld feletti tűzcsapok nyilvántartása 

Helye db Egyedi azo-
nosító 

„A” épület II. emelet Krónikus Belgyógyászat 1 6 

„A” épület II.emelet  1 8 

„A” épület I.emelet PAMOK V.sz.Belgyógy.osztály  3 13,18,20 

„A” épület I.emelet PAMOK V.sz.Belgyógy.osztály 1 7 

„A” épület I.emelet Rehabilitációs osztály 1 16 

„A” épület I.emelet  1 12 

„A” épület I.emelet Egynapos sebészeti részleg 1 15 

„A” épület alagsor Élelmezés előtere 1 5 

„A” épület alagsor Konyha 1 11 

„C” épület II.emelet Központi öltöző 1 21 

„C” épület II.emelet Igazgatás 1 10 

„C” épület I.emelet Rehabilitációs osztály 2 14,17 

„C” épület földszint Egészségház  1 19 

 „H” Új rendelő épülete földszint 2  

„H” Új rendelőintézet I.emelet  2  

„H” Új rendelőintézet II.emelet 1  

„H” Új rendelőintézet alagsor 2  

Föld feletti tűzcsap I. („B”épület mellett) 
Föld feletti tűzcsap II. („D” épület előtt) 
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27.sz.melléklet 
 
 

Az áramtalanítás végrehajtásának helye: 
 

Minden esetben a Villamos szekrényekben lévő főkapcsoló lehúzása! 
 

épület, emelet osztály Villamos főkapcsoló helye 
„A” épület   
Alagsor konyha folyosón 
 Raktár konyha folyosóján 
I.emelet Rehabilitációs osztály nővérpult mellett 
 egynapos sebészeti rész. műtő bejárata mellett 
 műtő műtő bejárata mellett 
II.emelet V.sz.Belgyógy.o. nővérpult mellett 
   
III.emelet Krónikus belgyógy.o. nővérpult mellett 
   
„B” épület   
Földszint Tüdőgyógy rehab osztály elöl a folyosón fent a falon 
 Tüdőgondozó folyosón fent a falon 
 Ápolási Osztály folyosón fent a falon 
I.emelet Rehab.o. folyosón fent a falon 
Tetőtér Könyvtár Könyvtár előtere 
   
„C” épület   
Földszint Egészségház bejárati ajtótól balra 
I.emelet Egészségház bejárati ajtótól balra 
II.emelet Igazgatás Bejárati ajtó mellett 
   
„G” épület Földszint folyosó végén 
Rtg  bejárati ajtó mellett 
Rendelőintézet  folyosón 
Porta  helyiségben 
   
Boncterem  kint hátul a falon 

   
Aggregátor ház  kulcs a Portán Idegeneknek belépni tilos 
   
Hőközpont  helyiségben 
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Kazánház   helyiségben 
Szivattyúház  helyiségben 
Új  rendelőintézet 
„H” 
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28.sz. melléklet 
 

Csornai Margit Kórház 
TŰZVÉDELMI FŐKAPCSOLÓ 

 
 
 

 
Tűzvédelmi főkapcsoló helye Feszültségmentesítés 

E-ON trafó mellett, a Porta bejáratától 
jobbra 

az egész kórház területe 

H épület (új rendelőintézet épülete alag-
sor elektromos kapcsolóhelyiség 

„H” épület és „B” épület  

Kapcsolóterem  „A” épület  
 

„A”, „C”, „D”, „E”,”G”épület, Hőközpont,  

 
 

 
 
 
 
 

GÁZCSAP ELZÁRÁSA 
 
 

 
1. A Bartók B út felöli kerítésnél jön be a kórház területére, Boncterem mel-

lett a falon /FŐELZÁRÓ/ 
 

2. „A” épületnél hátul a gazdasági bejárat felöl az oszlopon (konyha gázellá-
tását biztosítja) 
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T Ű Z R I A D Ó  T E R V 
 
 

 
 

 
 

A Tűzvédelmi Szabályzat 29. sz.melléklete 
Érvényes: 2016. július 01. napjától visszavonásig 

 
 
 

Készítette:      Szőllősiné Kocsis Zsuzsanna 
      tűzvédelmi főelőadó 
     (tel.:0670/3750025) 

 
 
 
Jóváhagyta:      Dr.Winiczai Zoltán 
          igazgató főorvos 
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TŰZRIADÓ TERV 
 

1. A Tűzriadó terv célja: 
A terv célja: egy esetleges tűz vagy káreset bekövetkezése esetén a szükséges 

intézkedés sorozat megtétele, elkerülvén - vagy a legkisebb mértékre csökkent-

ve - a személyi és tárgyi veszteséget illetve károsodást. 

 
 

2. .  Tűzjelzés módja 

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

köteles késedelem nélkül intézkedni, és a tüzet jelezni.  

A tüzet a Portaszolgálatnak a 96/590-500-as telefonszámon (amennyiben fog-

lalt) akkor a hivatásos tűzoltóságnak a „105” telefonszámon kell jelezni.  

A telefonálással egyidejűleg „TŰZ VAN” kiáltással figyelmeztesse környezetét a 

tűzre. 

Amennyiben a Portaszolgálat a jelzést vette, azonnal hívja a Hivatásos Tűzoltó-

ságot a „105”-ös vagy a 96/261-555-ös telefonszámon. 

 

A portás vagy az észlelő személy által történő tűzjelzésnek tartalmaznia kell:  

- a tűzeset, káreset pontos helyét (címét);   

- emberélet van-e veszélyben;   

- mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyben;    

- robbanásveszélyes anyag van-e a tűz közelében 

- az épületen belül melyik szinten van tűz 

-  a bejelentő személy nevét és a jelzésre használt távbeszélőkészülék hí-

vószámát, majd ezt a számot szabadon hagyja a Tűzoltóság számára a 

tűz eloltásáig. 



 

Tűzvédelmi Szabályzat 
Oldalszám: 
107/111 Csornai Margit Kórház 

 

- 107 - 

A jelzést vevő tűzoltó további kérdéseire is egyértelmű és részletes választ kell 

adni! 

 

A tűzoltóság megérkezéséig a tűzoltás vezetője a létesítmény vezetője vagy 

annak megbízottja, a mindenkori ügyeletvezető orvos. 

 

3. . A dolgozók feladatai tűz esetén   

Portaszolgálat feladata tűz esetén  

- A jelentéstétel után a kaput nyitva hagyja, szükség esetén kinyitja a hátsó 

gazdasági bejárót is. 

-  A Portás az elsőként a helyszínre érkező tűzoltó egység vezetőjét tájékoz-

tatja a tűzeset helyéről, hogyan tudják megközelíteni, részére átadja a Tűz-

riadó Tervet, az intézményi alaprajzot, a Tűzvédelmi főkapcsoló és gázcsap 

elzárásról szóló 28.sz.mellékletet. 

 

Riasztási rend: 

Azonnal értesíti az intézmény vezetőjét és a mindenkori ügyeletvezető orvost 

(havi Ügyeleti beosztás alapján).  

 

Értesíti az alábbi személyeket: 

 

NÉV BEOSZTÁS Elérhetőség 

Dr.Winiczai Zoltán igazgató főorvos 96/590-505 0670/3750521 

Dr.Ábrahám Péter orvos igazgató 96/590-520 0670/3197822 

Némethné Borsodi Irma gazdasági igazgató 96/590-503 0670/3750550 

Szőllősiné Kocsis Zsuzsanna tűzvédelmi főelőadó 96/590-505 0670/3750025 

Nagy Vilmos műszaki csop.vez. 96/590-580 0670/3750173 
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Ügyeletvezető orvos feladata 

-  meggyőződik róla, hogy a tűzjelzés a porta, illetve a tűzoltóság felé 

megtörtént-e 

- kijelöli a szolgálatban levő nővéreknek a mentendő betegek sor-

rendjét 

- meggyőződik róla, hogy minden helyiségből megtörtént-e a betegek 

mentése 

- megszervezi az emberek és anyagi javak mentését,  

- a rendelkezésre álló eszközökkel megkezdeti a tűz oltását (ajtók ab-

lakok bezárásával csökkenti a tűz terjedését) 

- tűz és robbanásveszélyes anyagokat eltávolíttatja a tűz közeléből 

- tűzoltóság kiérkezésekor az oltásvezetőt tájékoztatja az addigi intéz-

kedésekről 

- a tűzoltás vezető utasításának megfelelően részt vesz az oltásban 

 

Ápolószemélyzet, egyéb dolgozók (beteghordók, műtőssegédek, takarí-

tók) feladatai 

 

- azonnal értesíti az illetékes vezetőt, illetve a portaszolgálatot a tűz-

ről, akadályoztatása esetén közvetlenül hívja a tűzoltóságot a "105" 

telefonszámon 

- a vezető irányításával eltávolítja a tűz közeléből a tűz és robbanás-

veszélyes anyagokat 

- a vezető irányításával fegyelmezetten és pánikmentesen megkezdi a 

betegek mentését a legközelebbi kijáraton (vészkijáraton) keresztül  

- megkezdi a tűz oltását 
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4.   Tűz oltása 

A tűz oltásában, az emberi élet és az anyagi javak mentésében mindenki köteles 

a lehetőségeihez képest, külön felhívás nélkül, a testi épség veszélyeztetése 

nélkül részt venni!  

Tűzjelzéssel egy időben a tűz oltását mindig az égő anyag tulajdonságainak és a 

tűz méretének figyelembevételével, a rendelkezésre álló felszereléssel (kézi 

tűzoltó készülékekkel, fali tűzcsapról szerelt vízsugárral) kell végezni és az elő-

írások szerinti oltóanyaggal meg kell kísérelni a tűz oltását. Az épületben jól lát-

ható helyen tűzoltó  

készülékek (25.sz.melléklet) vannak elhelyezve. A tűzoltóság megérkezéséig az 

ott tartózkodó személyek a szintekről, az épületből összeszedik a porral oltó 

tűzoltó készülékeket, és ezekkel kezdik meg a kezdeti tűz oltását.  

 

5.   Az intézmény elektromos rendszerének lekapcsolása, gázcsap elzárása 

Villamos berendezésekben, azok közelében keletkezett tűz esetén az oltás 

megkezdése előtt áramtalanítani kell. Elektromos és folyadék tüzet vízsugárral 

oltani nem szabad. 

Vízzel történő oltás csak áramtalanítás után szabad! 

Az áramtalanítás végrehajtásának helye: (27.sz.melléklet tartalmazza) 

Az áramtalanításért felelős személy: a mindenkori ügyeletvezető orvos. 

Minden esetben a gázcsap elzárása kötelező. (28.sz. melléklet)  

 

6.  Menekülés főbb szempontjai 

Az emeleti szintekről minden esetben a lépcsőházon keresztül hagyjuk el az 

épületet. 
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A liftet tűz esetén igénybe venni szigorúan TILOS és életveszélyes.  

Füst ellen az orr illetve a száj elé szorított átnedvesített textillel (kendő, töröl-

köző) a menekülés időtartamára hatásosan lehet védekezni. A forró füstgázok a 

levegőnél könnyebbek, így felülről rétegezve telítik a helyiséget, így lehajolva, 

kúszva biztonságosabban elhagyhatjuk a füsttel telített helyiséget.  

Az épület, munkahely elhagyása esetén gondoskodni kell a gáz és az elektromos 

áram kapcsolójának az elzárásáról.  

 

 

7.  A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság megérkezése a helyszínre 

 

A tűzoltóság megérkezése után a tűzoltás vezetését a Győr-Moson-Sopron Me-

gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság bevetést vezető parancsnoka veszi át. A 

tűzoltás vezetőjének utasításait mindenki köteles maradéktalanul betartani 

illetve végrehajtani! A tűz- és káresemény helyszínén tartózkodó illetékes kór-

házi személy informálja a kiérkező tűzoltókat a veszélyhelyzet körülményeiről, a 

tűz által érintett területről, van-e tűz és robbanásveszélyes anyag a közelben, 

amit még nem sikerült kimenteni, az esetlegesen bent tartózkodók hollétéről, 

koráról (gyerek, beteg, idős, mozgássérült), emberi élet van-e veszélyben, a víz-

szerzési helyekről, közmű elzáró berendezések helyeiről, az addig tett intézke-

désekről. 

A passzív jelenléttel a tűzoltási és mentési munkálatokat akadályozni nem sza-

bad. 

A lehetőségekhez képest gondoskodni kell arról, hogy a helyszín a vizsgálat be-

fejezéséig változatlan maradjon. A helyszínt biztosítani kell. 
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A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, vagy az emberi beavatkozás nélkül 

megszűnt vagy eloltott tüzeket kötelesek az ott dolgozók a tűzvédelmi előadó-

nak késedelem nélkül bejelenteni. 

A tűzjelzés díjtalan és más hívásokkal szemben elsőbbséget élvez.  

Az intézményi telefonhálózaton belüli bármely készülékről hívható: 

 

 

104 MENTŐK 

105  TŰZOLTÓSÁG 

107 RENDŐRSÉG 

 

 

Csorna, 2016. július 01. 

 
 

 


