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A Szabályzat hatálya 

A Tűzvédelmi Szabályzat területi hatálya kiterjed a Vasas SC – Jégcentrum, 1046 

Budapest, Homoktövis utca 1. címen lévő sportlétesítmény teljes területére.   

A Tűzvédelmi Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Vasas SC alkalmazottaira, 

tűzvédelmi szolgáltatóra, a területi hatály alá eső részen tevékenységet végző jogi 

személyre, bérlőkre, és az épületrész területén tartózkodó minden nagykorú, cselekvőképes 

természetes személyre, mint a Jégcentrum által nyújtott szolgáltatást igénybevevőkre, a 

továbbiakban magánszemélyekre. 

A Tűzvédelmi Szabályzat időbeli hatálya kiterjed 2017. november 01-től, visszavonásig. 

A Tűzvédelmi Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a területi hatály alá eső részen folytatott 

mindennemű tevékenységre, üzemeltetésre és használatra. 

A Tűzvédelmi Szabályzatot új jogszabály megjelenése, új tevékenység bevezetése, az 

épületrész bővítése és/vagy átépítése esetén felül kell vizsgálni, a szükséges módosításokat 

végre kell hajtani. 

A Tűzvédelmi Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor érvényben 

lévő jogszabályok előírásai az irányadók, azokat be kell tartani. 

A készítő tűzvédelmi szakmai képesítését igazoló dokumentum egyedi azonosítói: 

 Készítő neve: Hábel József Bence 

 Intézmény neve: Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft. 

 Címe: 1111 Budapest, Műegyetem Rakpart 3. 

 Sorszám: 140421 

 Azonosító szám: 96993/8/2015 

 Szakmai képesítés megnevezése: Tűzvédelmi főelőadó 

 Bizonyítvány kiállításának dátuma: 2015.06.26. 

 Készítő elérhetősége: 0670/459-93-79 

 

 



Tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működésére 
vonatkozó szabályok 

 

A tűzvédelmi szervezet felépítése, tagjai: 

 a VASAS JÉGCENTRUM ügyvezető igazgatói, 

 a VASAS SC által megbízott külső szolgáltató cég képviselője (továbbiakban CEDIT 2000 Kft.), 

 a Gazdasági Ügyintéző, 

 a Műszaki Vezető,  

 a biztonsági szolgálat tagjai, 

 a VASAS SC munkavállalói. 

 

A tűzvédelmi szervezet általános feladatai: 

A szervezet folyamatosan figyelemmel követi a tűzvédelmi előírásokat, jogszabályokat és betartja az 

abban leírtakat. A tűzvédelmi helyzetet mindig az aktuális jogszabályi előírásoknak megfelelően 

alakítja. Szükség esetén (beruházások, karbantartás) biztosítja a szükséges anyagi feltételeket, hogy 

eleget tegyen az előírásoknak. 

A szervezet tagjai, vagy annak megbízottai, legalább negyedévenként egy alkalommal bejárásos 

szemlét tartanak a VASAS Jégcentrum területén. Az ellenőrzés tapasztalatairól a tűzvédelmi 

szolgáltató jegyzőkönyvet készít, amit megküld a megbízó részére. 

A bejárások alkalmával ellenőrzik a tűzvédelmi előírások betartását, az előző bejárások alkalmával 

feltárt hiányosságok pótlását. Új észrevétel esetén szóban majd később írásban értesítik az 

illetékeseket. A feltárt hiányosság súlyosságától függően rendelkeznek a hiba kijavításának 

határidejéről. 

A tűzvédelmi szervezet tagjainak feladatai: 

Az ügyvezető igazgató: 

A tűzvédelmi szervezet vezetője. 

Megteremti a tűzvédelmi feladatok ellátásához szükséges anyagi, tárgyi és személyi feltételeket. 

Kiadja a VASAS Jégcentrum tűzvédelmére vonatkozó szabályzatokat. 

CEDIT 2000 Kft. (tűzvédelmi szolgáltató) szakembereinek a feladatai: 

A szerződésben meghatározott időközönként szemlét tart a Jégcentrum területein. 

A szemlékről írásos jegyzőkönyvet készít, melyet elküld a Gazdasági Ügyintéző részére. 

Szükség esetén segítséget nyújt, illetve javaslatot tesz a feltárt hiányosságok megszüntetésére. 



Gondoskodik a tűzvédelmi dokumentációk (Tűzvédelmi Szabályzat, Tűzriadó Terv, Tűzvédelmi 

Oktatási Segédanyag, Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló) elkészítéséről, azok napra készen tartásáról. 

Szakmai segítséget nyújt az Üzemeltetői ellenőrzések vezetésében. 

Meghatározza a tűzvédelmi helyzetre kiható berendezések felülvizsgálatára, karbantartásának 

gyakoriságát vonatkozó követelményeket. 

A helyszíni bejárások alkalmával ellenőrzi az üzemeltetői ellenőrzések és az időszakos felülvizsgálatok 

megtörténtét. 

Tájékoztatja a Jégcentrumot a tűzvédelemre kiható változásokról. 

Megszervezi és lebonyolítja az éves ismétlődő oktatást. Segíti az új belépők oktatását. 

Segítséget nyújt az éves Tűzriadó Gyakorlat lebonyolításában. Legkésőbb 15 nappal a gyakorlatot 

megelőzően bejelenti azt az illetékes Katasztrófavédelmi kirendeltségnek. 

Hatósági ellenőrzésen képviseli a Jégcentrumot. 

Kapcsolatot tart a hatósággal. 

Részt vesz a tűzesetek kivizsgálásában. 

A Gazdasági Ügyintéző: 

Kapcsolatot tart a tűzvédelmi szolgáltató kijelölt emberével. 

Gondoskodik a tűzvédelmi szervezet tagjainak bevonásával, a szolgáltató által feltárt hiányosságok 

megszüntetéséről. 

Gondoskodik a szabályzatban foglalt, munkavállalókra vonatkozó előírások betartatásáról. 

Segédkezik a tűzvédelmi oktatások megszervezésében. 

Segédkezik a Tűzriadó Gyakorlat megszervezésében, lebonyolításában. 

Műszaki Vezető: 

Gondoskodik róla, hogy a Jégcentrum területén kialakított tűzvédelmi berendezések a jogszabályi 

előírásoknak megfelelő üzemeltetői ellenőrzéssel, és időszakos felülvizsgálattal állandó naprakész 

állapotban legyenek tartva. 

Gondoskodik az üzemeltetői ellenőrzések és az időszakos felülvizsgálatok alkalmával feltárt 

hiányosságok megszüntetéséről.  

Gondoskodik a tűzvédelmi szolgáltató által feltárt hiányosságok megszüntetéséről. 

Meggyőződik róla, hogy az időszakos felülvizsgálatokat végző külső szervezetek tagjai a szükséges 

képesítéssel rendelkeznek e. 

Gondoskodik az üzemeltetői ellenőrzéseket végző munkavállalók szakmai felkészítéséről. 

Gondoskodik róla, hogy a munkavállalók a Szabályzatban foglaltaknak megfelelően, a használati 

szabályokat és követelményeket betartva végezzék munkájukat. 



Segédkezik a Tűzriadó Gyakorlat megszervezésében. 

Részt vesz a hatósági ellenőrzéseken. 

Tűz esetén fogadja a helyszínre érkező tűzoltó egységeket, tájékoztatja Őket a helyi sajátosságokról 

és a tűz keletkezésének a körülményeiről. 

Évente legalább egy alkalommal tájékoztatja az Ügyvezető Igazgatót a tűzvédelmi helyzet 

alakulásáról. 

 

A biztonsági szolgálat tagjai: 

Állandó felügyeletet biztosítanak a beépített tűzjelző központ mellett. 

Üzemeltetői ellenőrzés keretein belül ellenőrzik a beépített tűzjelző központot. 

Tűz keletkezése esetén haladéktalanul értesítik a katasztrófavédelmet, a Tűzriadó Tervben 

foglaltaknak megfelelően. 

Tűz keletkezése esetén levezénylik a kiürítést, a Tűzriadó Tervben foglaltaknak megfelelően. 

Rendezvények alkalmával, a Biztonsági Tervben meghatározottak szerint járnak el. 

 

Rendezvényszervező: 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat által meghatározott, bejelentés köteles rendezvényekről 

tájékoztatja a tűzvédelmi szolgáltatót. A Biztonsági Terv elkészítéséhez szükséges információkat a 

szolgáltató rendelkezésére bocsájtja. 

Betartatja a Biztonsági Tervben meghatározott követelményeket. 

 

Karbantartó munkatársak: 

Elvégzik a számukra kijelölt üzemeltetői ellenőrzéseket, azok tényét írásban dokumentálják. 

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység esetén írásban meghatározzák annak körülményeit, 

egyeztetnek a műszaki vezetővel. 

Munkájuk során a munkaeszközöket csak a rendeltetésüknek megfelelően használják, attól eltérni 

szigorúan tilos. 

Tűzveszélyes anyagok felhasználása csak olyan körülmények között történhet, hogy ott tűz- és 

robbanásveszély ne forduljon elő. 

Hőfejlesztő berendezések használata folyamatos felügyelet mellett történhet. 

Munkavégzés befejeztével ellenőrzik, hogy semmi nem okozhat tüzet az épületben. (elektromos 

berendezések lekapcsolása, tűzveszélyes anyagok megfelelő tárolása). 

Hegesztési munkát csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező munkavállaló végezhet. 

 

 



Tűzvédelmi használati szabályok a tevékenység helyszínére 
vonatkozóan 

Általános használati szabályok: 

Az építmény teljes területén tilos dohányozni! 

Az építményt, építményrészt, a vegyes rendeltetésű épületet, szabadteret csak a használatbavételi, 

üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi 

követelményeknek megfelelően szabad használni. 

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

továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, 

helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni. 

A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez 

szükséges anyag és eszköz tartható. 

Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető. Ezen területet a hulladékoktól, száraz 

aljnövényzettől mentesen kell tartani. 

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

során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot 

folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani. 

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

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

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

égést tápláló gázt szállító csőrendszernél és tárolóedénynél, továbbá minden gépnél, berendezésnél 

és készüléknél az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását 

meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell 

szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. 

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

szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs. 

Olajos, zsíros munkaruha, védőruha – ruhatár-rendszerű öltöző kivételével – csak fémszekrényben 

helyezhető el. 

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 figyelmeztető és tiltó 

rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni. 

A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell 

jelölni. 



A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni. 

A tűzoltó vízforrások, falitűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell. 

Ahol jogszabály önműködő csukószerkezet alkalmazását írja elő, ott az ajtót csukva kell tartani. Ha ez 

üzemeltetési okokból nem lehetséges, akkor a nyitva tartás ideje alatt állandó helyszíni felügyeletről 

kell gondoskodni, vagy biztosítani kell, hogy az ajtó tűzjelző jelére csukódjon. 

A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló 

helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtók 

zárva tartását szükségessé teszi – veszély esetére – az ajtók külső nyithatóságát a tűzvédelmi 

szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell. A belső nyithatóságtól csak akkor lehet 

eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja. 

A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ EGYEDI ELŐÍRÁSOK 

Irodák, tárgyalók: 

A helységben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagok és eszközök 

tarthatók. 

A helység berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő 

szélességű út állandóan szabadon maradjon. 

Az elektromos készülékek csak a szabvány előírásainak megfelelő földelt dugaszoló aljzatról 

üzemeltethetők. 

Csak sértetlen, megfelelő műszaki állapotú elektromos berendezések használata megengedett. 

A villamos berendezéseken (pl.: világító berendezés, számítógép) éghető anyag átmenetileg sem 

helyezhető el.  

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

gyújtási veszélyt ne jelentsen. 

A tűz és füstgátló ajtókat kitámasztani-, eltorlaszolni tilos! 

Közlekedők, folyosók: 

A közlekedők, folyosók, a kijáratok-, lépcsőházak környezetét állandóan szabadon kell tartani, 

leszűkíteni, vagy bármivel eltorlaszolni, átmenetileg sem szabad. 

A közlekedőkön a kábelvezetés csak rögzített kábelcsatornákban történhet, botlásveszélyt nem 

jelenthet. 

A kézi jelzésadók és tűzoltó készülékek hozzáférhetőségét minden esetben biztosítani kell. 

Teakonyha: 

A helység berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő 

szélességű út állandóan szabadon maradjon. 



Termikus villamos fogyasztók (pl. kávéfőző) csak nem éghető anyagú alátéten üzemeltethetők, 

felügyelet mellett. 

Az üzemeltetett hőfejlesztő berendezéseket a tevékenység végeztével a dugaszolóaljzatukból el kell 

távolítani. 

Raktárak: 

A raktárakba robbanásveszélyes anyagot nem szabad bevinni, ott tárolni, ill. - felhasználni. 

A raktárakban a gyúlékony anyagok nagy mennyiségű jelenléte miatt szigorúan tilos olyan elektromos 

berendezések, hőfejlesztők használata, amik tüzet okozhatnak. 

A raktárakban csak a kialakított tárolási rendszernek megfelelően szabad az anyagokat elhelyezni. A 

raktárhelyiségekben a közlekedési útvonalakat leszűkíteni, vagy bármivel eltorlaszolni tilos! 

A raktározott készítményeket fajtánként csoportosítva, egymástól elkülönítve kell tárolni. Olyan 

anyagok nem tárolhatók együtt, amelyek egymásra hatása veszélyes kémiai reakciót, felmelegedést, 

vagy egyéb káros következményt okozhat. 

A helységekben keletkező éghető hulladékot (pl.: kartondoboz) folyamatosan, de legalább naponta el 

kell távolítani. 

A fűtő- illetve a világító berendezések környezetében lévő éghető anyag között olyan távolságot kell 

tartani, hogy a legnagyobb hőterheléssel való üzemelés mellett se jelentsen gyújtási veszélyt. 

Az anyagok csak olyan mennyiségben tárolhatók amennyi a polcok, illetve a fiókok befogadó 

képessége. A polcokon fel kell tüntetni a terhelhetőséget. 

Tisztítószer raktár: 

Az anyagok kifolyás elleni védelmét biztosítani kell. 

A tisztítószereket csak eredeti csomagolásukban, lezárt állapotban szabad tárolni. 

A helyiséget állandóan zárva kell tartani. 

Az aeroszolokat külön kell tárolni az egyéb takarítószerektől. 

A tárolást úgy kell végezni, hogy az a füstérzékelő működését ne akadályozza. 

Hulladék tároló: 

A tárolóban a hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy a füstérzékelő működését ne akadályozza. 

A helyiségben csak kihelyezett tárolóedényekben szabad tárolást végezni. 

Veszélyes hulladéknak minősülő anyag a tárolóban nem helyezhető el. 

 

 



Éghető folyadékok tárolása és szállítása: 

Robbanásveszélyes osztályú aeroszol és I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék pinceszinten, 

padlástérben, menekülési útvonalon nem tárolható. 

Éghető folyadék csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyújtási veszélyt nem jelentő, jól 

zárható edényben tárolható. 

A sérülékeny edények gyűjtőcsomagolásának vagy védőburkolásának sérülés (törés, felszakadás) 

ellen védelmet kell nyújtania. 

Az edények csak kiöntőnyílásukkal felfelé, lezárt állapotban tárolhatók és szállíthatók. Kiürített, de ki 

nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre vonatkozó előírások irányadók. A 

tárolható anyagmennyiség a tárolóedények űrtartalmának összesített értékét jelenti. 

A lakóépületeket kivéve a I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot és a robbanásveszélyes osztályú 

aeroszolt nem éghető anyagú polcon szabad tárolni 

I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékok maximum 20 liter űrtartalmú tárolóeszközben tárolhatók. 

20 litert meghaladó mennyiségű I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék egy helyiségen belüli tárolása 

esetén legalább 1 db szóróeszközt, továbbá legfeljebb 1 liter űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál 

legalább 0,02 m3 mennyiségű felitató anyagot,1 litert meghaladó űrtartalmú tárolóedény 

alkalmazásánál legalább 0,05 m3 mennyiségű felitató anyagot kell a tárolás helyétől legfeljebb 15 

méter távolságra tartani. 

Személyszállító felvonó éghető folyadék szállítására legfeljebb 20 liter mennyiségig és legfeljebb 1 

személy kíséretében használható. 

KIÜRÍTÉS, TŰZOLTÁS 

Az építményt, illetve annak tűzszakaszait, helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén a bent 

tartózkodók megengedett időtartamon belül a veszélyeztetett területről eltávozhassanak, illetőleg az 

építmény elhagyásával a szabadba juthassanak. 

Az eltávozást a szabadba - átmenetileg -, védett tűzszakaszba, füstmentes lépcsőházba kell 

biztosítani. 

A kiürítésre számításba vett nyílászáró szerkezetek - kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló 

helyiségeket - az arra minősített tolóajtók kivételével, csak a kiürítés irányába nyílhatnak és azokat - 

míg a helyiségben tartózkodnak - lezárni nem szabad.  

Az épületben a kijárati, vészkijárati ajtókat, menekülési útvonalat azok teljes hosszán világító 

biztonsági jelzésekkel meg kell jelölni oly módon, hogy az épület bármely pontján minden esetben 

legalább egy menekülési útvonaljelző biztonsági jel jól látható legyen. 

A kiürítésre számításba vett kijáratot, utat és folyosót irányjelző felirattal kell ellátni. 

 



Kézi tűzoltó készülékek: 

Bármely, a létesítményben tartózkodó nagykorú és cselekvőképes személy megkezdheti a tűz oltását 

a tűzoltó készülékkel, azonban senkinek nem kötelessége! Amennyiben a saját testi épsége vagy a 

menekülés lehetősége saját megítélése szerint nem biztosított, kizárólag a létesítmény elhagyására 

kell törekednie. 

Áramtalanítás: 

Tűz esetén gondoskodni kell a villamos berendezések feszültségmenetesítésről. 

Intézkedési sorrendtűz esetén: 

Emberélet mentése. 

Tűzjelzés a létesítményben tartózkodók felé. 

Tűzjelzés a tűzoltóság felé. 

Tűzvédelmi főkapcsolóval történő leválasztás. 

Létszámellenőrzés a szabadtéren. 

A kiérkező egységek munkájának segítése az oltásvezető utasításai alapján. 

A tűzvédelmi szervezet tagjainak az értesítése. 

 

A tűzvédelmi oktatással, a tűzvédelmi berendezések kezelésének 

megismertetésével kapcsolatos feladatokat 

 

A munkavállalóknak tűzvédelemi oktatásban kell részesülniük: 

- munkába állás előtt, 

- évente egy alkalommal ismétlődő oktatáson, 

- rendkívüli tűzvédelmi oktatáson, tűzesetet követően, vagy jogszabályi változás esetén. 

Üzemeltetői ellenőrzések elvégző munkavállalók esetén az időszakos felülvizsgálatokat végző szakcég 

köteles kioktatni és felkészíteni a munkavállalókat a szükséges ismeretekkel az üzemeltetői 

ellenőrzések elvégzéséhez. 

Munkavállalóknak a tűzeset vagy műszaki mentést igénylő esemény 

esetén végrehajtandó feladatai 

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a 

katasztrófavédelem részére. A tűz jelzése a 105-ös vagy a 112-es telefonszámon kell hogy történjen. 



A tűz jelzésére, az épület kiürítésére és a tűz oltására vonatkozó feladatok a Tűzriadó Tervben 

kerültek meghatározásra. 

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges 
írásbeli feltételek meghatározása, illetve előzetes egyeztetésére 

jogosult személyek felsorolása 

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

gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, továbbá 

gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár, 

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak 

ismeretében meghatározott feltételek 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. 

Amennyiben az üzlet területén alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére lenne szükség, 

az írásbeli engedélyt a területi értékesítési vezetőnek jóváhagyólag kézjegyével kell ellátnia. 

A munkát irányító személy által kiállított alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység írásos 

engedélyének ellenőrzése a területi értékesítési vezető feladata. 

Amennyiben a munkát irányító személy részéről nem, vagy hiányos tartalommal került kiállításra, 

a munkavégzés megkezdésére vonatkozó engedély nem adható ki. 

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a 

tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött 

munkakör esetében -, az oklevél számát, ha szükséges felügyelet, akkor a felügyelő személyt 

azonosítani kell. Ha indokolt, műszeres felügyeletet kell elrendelni. Le kell írni a vonatkozó 

biztonságtechnikai szabályokat és meg kell nevezni a tűzvédelmi feltételek biztosításáért felelős 

személyt. 

Hegesztést és nyílt lánggal járó tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező 

személy végezhet. A területi értékesítési vezető ellenőrzi az oklevél meglétét, érvényességét. Az 

ellenőrzésnek a munkát végző, és a munkát irányító tűzvédelmi szakvizsga oklevelére is ki kell 

terjednie. Ezek hiányában a munkavégzés megkezdésére vonatkozó engedély nem adható ki. 

Egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy 

végezhet. A kioktatást a munkát irányító személynek és/vagy (ha nincs) a területi értékesítési 

vezetőnek kell megtartania. 



A 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 munkát végző személy a tűzveszélyes tevékenység során esetlegesen keletkező tűz oltására 

alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani. 

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

tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet 

okozhat. 

A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét 

közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés 

helyszínét át kell adni az üzlet területi értékesítési vezetőjének. Az átadás-átvétel időpontját az 

engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell. 



ENGEDÉLY 

FELTÉTELEK ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES 

TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ 

Sorszám: ..............................  

Munkavégzés helye: 

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

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

Munkavégzés kezdési időpontja: 

 ................................................ év ............................................ hónap .................................... nap............................. órától 

Munkavégzés tervezett befejezési időpontja: 

 ................................................ év ............................................ hónap .................................... nap............................. órától 

A tevékenység megnevezése, pontos leírása: 

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

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

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

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

A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó / a munkát végző személyek tevékenységét 

közvetlenül irányító személy neve, beosztása (amennyiben van ilyen személy): 

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

 ...................................................................................................................................................................................................... 
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Vonatkozó tűzvédelmi szabályok, előírások, feltételek: 

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó felszerelést, készüléket 

biztosítom: 

□ porral oltó □ szén-dioxiddal (CO2) oltó □ habbal oltó  

□ gázzal oltó □ vízzel oltó  

Darabszám: .................................................................................................................................................................  

Oltásteljesítmény:  ...................................................................................................................................................  

Töltettömeg: ...............................................................................................................................................................  

Egyéb felszerelés: .....................................................................................................................................................  



□ A munka kezdésétől annak befejezéséig, a munkavégzés során felügyeletet 

biztosítok. 

□ A munka kezdésétől annak befejezéséig, a munkavégzés során műszeres felügyeletet 

biztosítok. 

A felügyeletet biztosító személyek neve, beosztása és feladatai (szükség szerinti műszer 

esetén, annak típusa): 

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

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

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

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

A hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakra való tekintettel, valamint a 

20 ……… év ……………… hó ……… nap megtartott helyszíni szemle alapján, a biztonságos 

munkavégzés érdekében, az alábbi feltételeket, tűzvédelmi szabályokat, előírásokat 

határozom meg: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kelt:  ..................................................................... település,  ...................... év ............................... hónap ................ nap 

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

 feltételeket meghatározó 

 személy aláírása 



□ Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet külső szervezet végzi. 

□ Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet nem külső szervezet végzi. 

Amennyiben az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet külső szervezet végzi, az egyeztetés 

során a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetője / megbízottja a tevékenységgel 

kapcsolatosan az alábbi kiegészítő tűzvédelmi előírásokat határozza meg: 

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

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

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

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

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

Kelt:  ..................................................................... település,  ...................... év ............................... hónap ................ nap 

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

 tűzvédelmi képviselő 

 aláírása 

A munkát végző(k) nyilatkozata: 

Alulírott,  ...................................................................................................................................................................................  

nyilatkozom, hogy az engedélyben felsorolt feltételeket, előírásokat tudomásul veszem, 

munkavégzéshez szükséges berendezést a tevékenység megkezdése előtt leellenőriztem, a 

tűzoltó készülékek, felszerelések használatát, valamint a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem. A 

munkavégzés befejezése után a területet tűzvédelmi szempontból leellenőrzöm, a munkavégzés 

befejezését a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó / a munkát végző személyek 

tevékenységét közvetlenül irányító személy felé jelzem. 

Kelt:  ..................................................................... település,  ...................... év ............................... hónap ................ nap 

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

munkát végző(k) aláírása 



A felügyeletet ellátó(k) nyilatkozata: 

Alulírott,  ................................................................................................................................................................................... 

nyilatkozom, hogy az engedélyben felsorolt feltételeket, előírásokat tudomásul veszem, a 

felügyeleti feladataimmal tisztában vagyok, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát, a 

tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem. 

Kelt:  ..................................................................... település,  ...................... év ............................... hónap ................ nap 

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

felügyeletet ellátó(k) aláírása 

A munka befejezését jelentő személy neve, beosztása, a munka befejezésének pontos időpontja 

(év, hónap, nap, óra, perc): 

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

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

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

A munkaterület és közvetlen környezete ellenőrzésének időpontjai, tapasztalatai: 

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

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

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

Az ellenőrzést lefolytató neve, beosztása, aláírása: 

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

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

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység befejezését tudomásul vettem: 

Kelt:  ..................................................................... település,  ...................... év ............................... hónap ................ nap 

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

 utasítást adó vagy 

 irányító személy aláírása 



A TŰZJELZŐ, TŰZOLTÓ ÉS EGYÉB TŰZVÉDELMET SZOLGÁLÓ 
BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

 

Tűzjelző berendezés: 

A berendezés felügyeletével, kezelésével megbízott személyt munkába állás előtt és a berendezésben 

történ bármely változás esetén oktatásban kell részesíteni. Az oktatás tényét dokumentálni kell, a 

dokumentációt a létesítmény helyszínén kell tartani.  

A Biztonsági szolgálat tagjai elvégzik a berendezés napi, havi és negyedéves üzemeltetői 

ellenőrzéseit. Hiba vagy hiányosság esetén azonnal jelzik azt a Bank Biztonsági Osztály részére, akik 

megteszik a szükséges intézkedéseket. 

Téves jelzés esetén a Bank Biztonsági Osztály megrendeli a szükséges rendkívüli felülvizsgálatot. 

Az üzembentartó elvégezteti a szakcég által tartandó féléves időszakos felülvizsgálatot. Gondoskodik 

a feltárt hiányosságok megszüntetéséről. 

Tűzoltó készülékek: 

A tűzoltó technikai eszközt, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, és állandóan 

használható, üzemképes állapotba kell tartani.  

A fali tűzcsappal kombinált tűzoltó készüléket tartó szekrény kivételével a tűzoltó készüléket 

legfeljebb 1,35 méter talpmagasságban rögzíteni kell. 

A létesítményekben az ott keletkező tűz oltására alkalmas - a vonatkozó jogszabályokban és nemzeti 

szabványokban foglalt követelményeket kielégítő - tűzoltó készüléket kell elhelyezni. Az újonnan 

létesült építményekben, építményrészekben, a megváltozott rendeltetésű helyiségekben, 

helyiségcsoportokban, építményekben, valamint szabadtereken csak az érvényben lévő hatályos 

szabványok és jogszabályok szerint gyártott tűzoltó készülék tartható készenlétben.  

A tűzoltó készülékeket évenként szakemberrel ellenőriztetni kell. Ha a tűzoltó készülék, felszerelés 

előírt időszakos ellenőrzését nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek. 

Üzemképtelennek kell tekinteni továbbá azt a tűzoltó készüléket, melyet már használtak, melyről 

hiányzik az ellenőrzést igazoló címke vagy sérülés nyomai látszanak rajta. Az üzemképtelen tűzoltó 

készüléket haladéktalanul ki kell cserélni. 

A műszaki üzemeltetői cég képviselői negyedévente szemrevételezéssel ellenőriznie kell a 

készülékeket, ennek megtörténtét a tűzoltó készülék üzembentartói naplóba dokumentálni kell.  



A tűzoltó készülékeket utánvilágító vagy elektromos világító biztonsági jellel meg jelölni. A biztonsági 

jelzéseket minden esetben a tűzoltó készülék fölé 1,8-2,5 méter magasságban kell elhelyezni. 

 

Használata: 

A porral oltó tűzoltó készülék a következőképpen használható: a vétlenműködés elleni biztosító szeg 

oldalirányú, rántó mozdulattal történő eltávolítása után a lövő tömlőt a tűz fészke felé irányítjuk, 

majd a felső nyomókar alsó nyomókarhoz történő nyomásával az oltópor kiáramlását idézzük elő. 

Fontos, hogy a tömlővel vízszintes irányú csukló vagy karmozdulatokkal minél nagyobb felületet 

borítsunk be a kiáramló oltóanyaggal. Az oltást szakaszosan, a nyomókarok összenyomásával-

kiengedésével végezzük.  

A CO2 –dal töltött készülék használata szinte ugyanez, csupán itt úgynevezett hószóró csövön 

keresztül távozik az oltógáz. Lényeges dolog, hogy a használata után –sikeres tűzoltás esetén-, 

szellőztessünk. Talajszint alatti helyiségben felhalmozódott oltógáz fulladást okozhat. 

Mindkét készülékről elmondható, hogy emberi ruházat oltására nem szabad használni, ugyanis az 

oltópor a tüdőbe jutva súlyos és maradandó egészségkárosodást, a CO2 fagyási sérüléseket okozhat. 

Ilyen esetben a vastag textíliával több rétegben történő beburkolás a követendő. 

Sikeres tűzoltás esetén, a helyszínt a tűzoltóság megérkezéséig változatlanul kell hagyni. Meg kell 

akadályozni az esetleges nyomok eltüntetését, a tűzvizsgálat minél pontosabban tényfeltárása 

érdekében. 

Fali tűzcsapok: 

A tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem 

szabad. 



A tűzoltó vízforrásokat, valamint azok szerelvényeit és tartozékait az üzemeltetés által megbízott 

szakembernek a jogszabályban meghatározott időközönként a vonatkozó szabvány előírásai szerint 

felül kell vizsgálnia. 

A tűzoltó vízforrásokat utánvilágító vagy elektromos biztonsági jellel meg jelölni. A biztonsági 

jelzéseket minden esetben a tűzoltó készülék fölé 1,8-2,5 méter magasságban kell elhelyezni. 

A bérlők kötelesek a tűzoltó vízforrások karbantartását végző személyeket előzetes időpont 

egyeztetés alapján munkavégzés időtartamára beengedni. 

Tűzoltó vízforrások: 

A létesítmény körül elhelyezett vízszerzési helyeket tűzoltó gépjárművel mindenkor 

megközelíthetően kell tartani. 

A tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállási helyet biztosítani, hogy azok mellett 

legalább egy nyomsávú közlekedési út szabadon maradjon. 

Tűzgátló ajtók: 

A tűzgátló ajtókat kitámasztani, kiékelni szigorúan tilos! Azoknak az önműködő csukódását minden 

esetben biztosítani kell. 

 

50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségei esetében a – 

kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – 

megengedett maximális befogadóképesség 

A jogszabályi előírásoknak megfelelő kiürítés számítást külön dokumentum tartalmazza. 


