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TÜZVÉDELMITSZABÁLYZAT CONTINENTAL ARÉNA 

Jogi szabályozás 

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. által üzemeltetett Continental Arénára a 
tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többször módosított, 
1996. évi XXXI. törvény 19. § alapján, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. 
(XII. 5.) BM rendelet és a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló módosított 30/1996. (XII. 
06.) BM rendelet szabályai szerint kiadom az alábbi TűzvédeImi szabályzatot (továbbiakban: 
Szabályzat). 

A Szabályzat célja 

A Szabályzat célja, hogy a létesítmény egészére egységesen rögzítse a vezetők, 
munkavállalók, tűzvédelmi feladatait, tűzvédelmi eljárások szabályait, esetlegesen 
bekövetkező tűz esetén követendő magatartást, továbbá a munkavégzésre, egyéb tevékenység 
végzésére vonatkozó általános és eseti tűzvédelmi előírásokat. 

A Szabályzat, a tűzvédelmi előírások érvényesülésére kiadott belső szabályozás, 
amelyet a tűz megelőzése érdekében mindenkinek, akire a szabályzat hatálya kiterjed, be kell 
tartani. 

Az ügyvezető köteles gondoskodni arról, hogya Szabályzatban foglaltakat a 
munkavállalók, a létesítményben tartózkodók, a rájuk vonatkozó mértékben megismerjék, 
továbbá megtartsák. 

A Szabályzatot mindenkor naprakész állapotban kell tartani. A létesítmény területén 
bekövetkezett változások alapján, a tűzvédelmi megbízott, vagy a tűzvédelmi feladatok 
végzésével megbízott cég köteles azt kiegészíteni vagy módosítani, illetve új Szabályzatot 
készíteni és kiadni. 

A Szabályzatban foglaltak végrehajtásáért az ügyvezető, valamint az általa tűzvédelmi 
feladatok végzésével megbízott személy a felelős. 

meg. 
A tűzvédelmi megbízott feladatainak ellátásával Kohut Árpád műszaki vezetőt bízom 

A Szabályzat hatálya 

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed: 
• a létesítmény állandó jelleggel foglalkoztatott munkavállalóira, 
• a létesítmény területén szerződés, megbízás, engedély alapján ideiglenesen, 

vagy állandóan foglalkoztatott külső munkavállalókra, tevékenységet 
végzőkre, 

• az egyes helyiségek, szabadterek bérlőire, illetve a bérlők állandó vagy 
ideiglenesen foglalkoztatott munkavállalóira, 

• a létesítmény látogatóira, vendégeire. 
A Szabályzat területi hatálya a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. által 

űzemeltetett Continental Aréna Nyíregyháza, Géza utca 8-16. szám alatti létesítményére 
terjed ki. 

A Szabályzat időbeni hatálya a kiadás napjától a visszavonásig terjed ki. 
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Tűzvédelmi ügyrend 

A tűzvédelmi ügyrend a létesítmény vezetőinek, dolgozóinak, tűzvédelmi feladatait határozza 
meg. A feladatokat munkaköri leírásokban, személyre szóló munkaszerződésekben kell 
rögzíteni. 

A tűzvédelmÍ szervezet 

l. A létesítmény vezetője a tűzvédelmi feladatait a tűzvédelmi szervezeten keresztűl 
gyakorolja. 

2. A tűzvédelmi szervezet felépítése 
• ügyvezető 
• Continental Aréna igazgató 
• tűzvédelmi megbízott 
• vezető beosztású dolgozók 
• tűzvédelmi szolgáltató 
• munkavállalók 

3. A tűzvédelmi előírások betartásához, a tűzvédelmi és egyéb berendezések, 
felszerelések, eszközök beszerzéséhez, üzernképességének fenntartásához, az előírt 
időszakos felülvizsgálatok, karbantartások elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezet 
biztosításáról az ügyvezető gondoskodik. 

Ügyvezető tűzvédelmi feladatai 

l. Felelős a létesítmény tűzvédelméért. 

2. Biztosí~a a tűzvédelmi feladatok ellátásához szükséges anyagi feltételeket. 

3. Nevesíti a tűzvédelmi tevékenységet ellátó tűzvédelmí megbízottat. 

4. Folyamatosan tájékozódik a tűzvédelmi ügyek alakulásáról, szükség szerint de 
legalább évente beszámoltatja a tűzvédelmi megbízottat és a tűzvédelmi szolgáltatót a 
tűzvédelmi helyzetről. 

5. Gondoskodik a tűzvédelmi szervezet megszervezéséről, a tűzvédelmi megbízott és 
szolgáltató részére biztosítja a zavartalan anyagi és technikai feltételeket. 

6. Részt vesz a tűzvédelmi hatóság ellenőrzésein, akadályoztatása esetén e feladatra, 
intézkedésre jogosult személyt bíz meg. 

7. Előzetes egyeztetés szerint biztosítja az illetékes tüzoltóság részére a létesítmény 
területén gyakorlatok, helyismereti foglalkozások megtartását. 

8. Köteles az ellenőrzések során feltárt híányosságok megszüntetésére intézkedést 
foganatosítani. 

9. Elkészíti, vagy elkészítteti a tűzvédelemmel összefuggő dokumentációkat, azokat 
hatályba lépteti és ellenőrzi az abban foglaltak betartását. 
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10. A tüzvédelmi szabályok be nem tartása esetén él a munkáltatói fegyelmi jogkörével. 

ll. Írásban megbízza az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére engedélyt adó 
személyt. 

12. Ellát minden olyan egyéb feladatot, amely a biztonságos tűzvédelmi helyzet 
érdekében a vezető hatáskörébe tartozik. 

Vezető beosztású dolgozók tűzvédelmi feladatai 

l. Saját maguk, beosztottaik, a felügyeletükre bízott személyek egészségnek, testi 
épségének megőrzése, továbbá az anyagi károkat okozó események megelőzése 
céljából a biztonságos feltételek kialakítása, a vonatkozó előírások (törvények, 
rendeletek, jogszabályok) megismerése, betartása és betartatása. 

2. A munkavégzést, tevékenységet azonnal leállítani és haladéktalanul intézkední ha tüz 
van vagy tűzveszély áll fenn. 

3. A létesítményekben az előírásoknak megfelelő mennyiségű, és a keletkező tüz oltására 
alkalmas tűzoltó eszköz helyszínen tartásáról gondoskodni. 

4. Gondoskodni az előírt tűzvédelmi oktatások megtartásáról, annak dokumentálásáról. 

5. Biztosítani és kötelezni a részvételt az irányításuk alá tartozó munkavállalók számára 
az oktatásokon, vizsgákon, és tanfolyamokon. 

6. Gondoskodni a bekövetkezett rendkívüli események bejelentéséről, kivizsgálásáról, a 
hasonló esetek megelőzésére szolgáló íntézkedések kidolgozásáról és végrehajtásáról. 

7. Minden rendelkezésére álló eszközzel támogatní az illetékes felügyeleti, szakbatósági 
ellenőrző szervek szakembereínek munkáját. 

8. A tüzvédelmi helyzetre kiható változásokról értesíteni a tűzvédelmi megbízottat. 

9. Kötelesek az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedést 
foganatosítani. 

10. Kötelesek meggyőződni arról, hogy az irányításuk alá tartozó területen tüzet okozó 
körülmény, a munkavégzés befejezése után nem maradt vissza. 

ll. Tűz esetén a tűzriadó tervben meghatározottak szerínt megszervezní tüzoltóság 
riasztását és a tűzoltást. 

12. Hatáskörükön belül a tűzvédelmi fegyelem növelése érdekében anyagi, erkölcsi, 
illetve egyéb eszközöket alkalmazní. 
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Tűzvédelmi megbízott feladatai 

1. Gondoskodik a Tűzvédelmi Szabályzatban beállt változás (tecImológia, berendezés, 
szervezeti stb.) átvezetéséről, szükség esetén kiegészítéséről. 

2. Gondoskodik arról, hogyaTűzvédelmi Szabályzatban a létesítmény használatával 
összefiiggő tűzvédeImi előírások végrehajtást nyeJjenek. 

3. Részt vesz a tűzvédelmi ellenőrzéseken, szemlén, tűzvizsgálatban stb. 

4. Gondoskodik a műszaki berendezések, eszközök kezelési utasításainak kidolgozása 
során a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséről. 

5. Szervezi a dolgozók tűzvédelmi oktatását, gondoskodik azok végrehajtásáról és 
dokumentálásáról. 

6. Gondoskodik a Tűzriadó Tervben foglaltak évenkénti gyakoroltatásáról és ennek 
dokumentálásáról. 

7. Figyelemmel kíséri a szükséges tűzvédelmi szakfelszerelések beszerzését 
(tűzoltóeszközök, táblák stb.) elhelyezését és előírt ellenőrzésükről, felülvizsgálatukról 
gondoskodik. 

8. Kiadja az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére az írásbeli feltételt. 

9. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a tűzveszélyes munka végzését, a munkavégzés során 
a szabályok megtartását. 

10. Jogszabályban meghatározott tevékenységet végző munkavállaló tűzvédelmi 

szakvizsgájának meglétét megköveteini. 

ll. A létesítményre az ismétlődő villamossági, villámvédelmi szabványossági és egyéb 
felülvizsgálatok elvégzését megrendeli és a hiányosságok kijavításáról gondoskodik. 

12. A tűzvédeImi szabályok megszegőivel szemben fegyelmi eljárást kezdeményez. 

13. Gondoskodik a bekövetkezett rendkívüli események bejelentéséről, kivizsgálásáról, a 
hasonló esetek megelőzésére szolgáló intézkedések kidolgozásáról és végrehajtásáról. 

14. A tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenységet, változást annak megkezdése előtt 

legalább 15 nappal köteles az illetékes I. fokú tűzvédeImi hatóságnak bejelenteni. 

15. Köteles az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megsZÜlltetésére intézkedni. 

Tűzvédelmi szolgáltató feladatai 

1. Elkészíti jóváhagyásra és hatályba léptetésre a tűzvédeImi dokumentációkat, azokat 
folyamatosan naprakész állapotban tartja. 
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2. A létesítmény területén részletes ellenőrzést tart, a megállapításait jelzi az intézkedéste 
jogosult vezető felé. 

3. Utóellenőrzés formájában meggyőződik a feltárt hiányosságok megszüntetéséről. 

4. Előzetes egyeztetés alapján a munkavállalók részére megtartja a tüzvédelmi oktatást. 

5. Ellenőrzi az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzését és a szabályok be nem 
tartása esetén haladéktalanul intézkedik a munkavégzés felfiiggesztésére. 

6. Kapcsolatot tart a tűzoltósággal, részt vesz a tüzvédelmi ellenőrzéseken és képviseli -
megbízás esetén - a létesítmény érdekeit. 

7. Ellenőrzi, hogy az elektromos berendezések szabványossági felülvizsgálata és egyéb 
felülvizsgálatok során feltárt hiányosságok megszüntetésre kerültek-e. 

8. Ellátja mindazon tűzvédelmi feladatokat, amelyre megbízást kap, vagy szerződés 
alapj án feladatát képezi. 

9. A létesítmény tűzvédelemmel kapcsolatos feladatainak elvégzésében a Qualifikáció 
Bt. működik közre. 

Munkavállalók tűzvédelmi feladatai 

l. Köteles megismerni és alkalmazni a Tűzvédelmi Szabályzatban előírtakat. 

2. A munkába állást megelőzően és azt követően köteles részt venni az ismétlő 
tűzvédelmi oktatásokon és az ott elhangzottak elsajátításáról számot adni. 

3. Köteles megismerni a tűzjelzés lehetőségeit. Amennyiben tüzet, vagy annak közvetlen 
veszélyét észleli, azt haladéktalanul jeleznie kell a Tűzoltóság felé. 

4. A munkaterületén lévő közműelzárók (gáz, áram, víz) és tűzoltásra alkalmas eszközök 
helyét meg kell ismernie, használatát el kell sajátítania. 

5. Köteles tűz vagy műszaki mentés esetén a tűzoltás vezető felhívásának eleget tenni, a 
szükséges felvilágosítást megadni. 

6. Amennyiben tűzvédelmi szabálytalanságot észlel saját hatáskörben intézkedik annak 
megszüntetéséről. Hatáskör hiányában a munkahelyi vezetője felé jelzéssel él. 

7. Tűz esetén a Tűzriadó Tervben meghatározottak szerint köteles közreműködni a tűz 
oltásában, az élet és vagyomnentésben. 

8. Amennyiben tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörben dolgozik, munkáját csak 
érvényes szakvizsga bizonyítvány birtokában végezheti. 

9. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet a munkavégzés előtt, a tűzvédelmi 
megbízott és munkát elrendelő által, előzetesen kiadott írásbeli engedély birtokában 
kezdheti meg. Az engedélyben előírtak betartásáért személyes felelősséggel tartozik. 
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10. A Tűzriadó Terv évenkénti gyakorlásában köteles a rá vonatkozó előírásnak 
megfelelően részt venni. 

ll. Munka végeztével köteles a munkahely átvizsgálását elvégezni, meggyőződni arról, 
hogy ott később tűz ne alakulhasson ki. 

A létesítmény valamennyi helyiségére, építményére, szabadterére vonatkozó 
tűzvédelmi szabályok 

Általános használati szabályok 

1. A létesítményre vonatkozó tűzvédehni dokumentációt az adott létesítmény területén 
kell tartani. Több telephelyesetén a dokumentációt az egyes telephelyeken is el kell 
helyezni. 

2. Az építményt, építményrészt csak a használatbavételi engedélyben megállapított 
rendeltetésnek megfelelően szabad használni. 

3. Különféle tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő helyiségben, 
tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben, szabadtéren szabad folytatni. 

4. A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott 
folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tárolni. 

5. A helyiségből, szabadtérből, gépről, berendezésről, a tevékenység során keletkezett 
robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot 
folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el 
kell távolítani. 

6. 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. 

7. Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, robbanásveszélyes és tűzveszélyes 
osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszeméi és tárolóedénynél, 
továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél a folyadék csepegését, 
elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. 

8. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell 
szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. 

9. Az üzemszerűen csepegő I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot nem tűzveszélyes 
osztályba tartozó anyagú edénybe kell felfogni. A felfogó edényt szükség szerint, de 
legalább a műszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt helyen kell 
tárolni. 

10. Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot alkalomszerűen csak szabadban vagy 
hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás 
mncs. 
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11. A tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi 
használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. 

12. 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. 

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

14. A tűzoltó eszközöket, vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti 
jelzőtáblával kell jelölni és akadálytalan megközelíthetőségüket biztosítani kell. 

15. A gázvezetékeket sárga színjelöléssel kell ellátni. 

16. Az üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre 
számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. 

17. A mentésre szolgáló nyílászárók helyét jóllátható és maradandó módon kell jelölni. 

Tevékenység befejezésekor végrehajtandó feladatok 

1. Tevékenység befejezésekor, a helyiséget utolsónak elhagyó személy az alábbi 
szempontokat figyelembe véve, azok végrehajtása, ellenőrzése után távozhat csak. 

2. Meg kell győződni a berendezések és azok környezetének veszélytelenségéről, nem 
maradt-e vissza tüzet okozó körülmény, állapot. 

3. A keletkezett éghető hulladékot el kell távolítani, meg kell győződni a helyiség 
tisztaságáról. 

4. Meg kell vizsgá1ni akijáratok, vészkijáratok, közlekedési utak szabadon tartását, a 
biztonságos megközelítés lehetőségét. 

5. Meg kell győződni a tűzoltó készülékek, felszerelések, oltóanyagok, valamint a 
közműelzárók akadálytalan megközelithetőségéről. 

6. Meg kell győződni a berendezések, készülékek, illetve a csatlakozó dugvillák kihúzott 
állapotáról, továbbá végre kell hajtani a berendezések vagy a helyiség áramtalanítását. 

7. Tűz előidézésére alkalmas, vagy túz oltását kedvezőtlenül befolyásoló körülményeket 
meg kell szüntetni. 

8. Végre kell hajtani az ablakok, ajtók csukását, majd távozáskor be kell zárni a 
helyiséget. 

9. A kulcsot (kulcsokat) olyan helyen kell elhelyezni ahol tűz esetén hozzáférhetőségük 
biztosított. 
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Tűzveszélyes tevékenység 

1. Tűzveszélyes tevékenység az a munkafolyamat, amely a környezetében lévő éghető 
anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt 
lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár. 

2. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet- vagy robbanást 
okozhat. 

3. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek 
alapján szabad végezni. 

4. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző 
személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata. 

5. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére írásbeli feltételt az igazgató vagy a 
tűzvédelmi megbízott adhat ki. 

6. A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit az 
igazgatóval vagy a tűzvédelmi megbízottal egyeztetni kell, aki ezt szűkség szerint -
helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni. 

7. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk 
kell a tevékenység időpon1ját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi 

szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a 
vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat. Nyomtatvány mintát a melléklet 
tartalmaz. 

8. Jogszabályban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak 
érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a 
tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet. 

9. A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek 
tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység 
végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem 
adható ki. 

10. Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a vezetőnek is, aki az előzőekben 

meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja. 

11. Tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő a munka befejezéséig felügyeletet, 
és az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, felszerelést köteles 
biztosítani. 

12. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző, a helyszínt és annak 
környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt 
megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkát végző a munka befejezését jelentse a 
munkát elrendelőnek. 
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13. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adónak, a munkát végzőnek a munkavégzés· 
helyszínét a létesítmény megbízott jának át kell adni. Az átadás-átvétel időpontját az 
engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell. 

14. Szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a 
környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. 

15. Szabadban a tüzet, üzemelő tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad. Veszély 
esetén a tüzet azonnal be kell oltani. 

16. Szabadban való tüzelés helyszínén olyan eszközt, illetve felszerelést kell készenlétben 
tartani, amelyekkel a tűz teJjedése megakadályozható, illetve eloltható. Pl.: kézi 
tűzoltó készülék, lapát, víz, homok stb. 

Dohányzás 

1. Dohányozni nem szabad olyan· helyiségben, szabadtéren, ahol robbanásveszélyes 
osztályba tartozó anyagot e!őállítanak, tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat 
biztonsági jellel kell jelölni. 

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

3. 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. 

4. A létesítmény területén a portai bejárat előtt, és a főbejárat baloldalán az ajtóktól 15 
méterre kialakított táblával jelölt, szabadtéri dohányzóhelyeken lehet dohányozni. 

5. A dohányzóhelyen nem éghető hamuzót kell elhelyezni egy esetleges tűz 

kialakulásának megelőzése érdekében. 

6. Az égő dohány neműt be kell oltani, amiről a dohányzó személy köteles gondoskodni, 
ellenőrizni. 

7. Nem kijelölt helyen való dohányzás, helyszíni bírságot, szabálysértést vonhat maga 
után. 

Raktározás és tárolás 

1. Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos 
tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó 
anyag tárolható. 

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

3. A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani. 
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4. Ipari, mezőgazdasági, tároló létesítményben való raktározás, tárolásesetén 200 
m2 feletti tároló helyiség födém- vagy tetőszerkezete, valamint a tárolt anyag között 
legalább l méter távolságot kell biztosítani, 

5. A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint az I-III. tűzveszélyességi 
fokozatú folyadékot csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és 
forgalomba hozni. 

6. A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, I-II. tűzveszélyességi fokozatú 
folyadékot kiszerelni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek 
hiányában szabadtéren vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás és a 
hatékony szellőzést biztosították. 

7. Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba 
tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt 

fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni. 

8. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét naponta vagy - ha azt az anyag 
tulajdonságai szükségessé teszik - folyamatosan ellenőrizni kell, és a veszélyes 
felmelegedést meg kell akadályozni. 

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

fokozatú folyadék egyedi és gyűjtőcsomagolásán az anyag robbanásra vagy heves 
égésre való hajlamát szövegesen vagy piktogrammal kell jelölni. A jelölést a gyártó 
vagy a csomagoló, a kiszerelő vagy a forgalomba hozó, valamint a felhasználáshoz 
külföldről közvetlenül érkező anyag, I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék esetében 
a felhasználó szervezet köteles elvégezni. 

10. Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pinceszinti 
helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra 
tervezett helyiségben. 

ll. Padlástérben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag és I-III. tűzveszélyességi 

fokozatú folyadék és gáz nem tárolható. Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és 
mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény 
megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eItávolíthatók legyenek a 
tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől legalább I méter távolságra 
helyezkedjenek el. 

12. Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot 
tárolni tilos. 

l3. Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, 
ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő. 

Éghető folyadék tárolása, szállítása 

l. Robbanásveszélyes osztályú aeroszol és I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék 
pinceszinten, padlástérben, menekülési útvonalon nem tárolható. 
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2. Éghető folyadékot csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyújtási veszélyt 
nem jelentő, jól zárható edényben szabad tárolni és szállítani. 

3. A sérülékeny edények gyűjtőcsomagolásának vagy védőburkolásának sérülés (törés, 
felszakadás) ellen védelmet kell nyújtania. 

4. Az edények csak kiöntőnyílásukkal felfelé, lezárt állapotban tárolhatók és szállíthatók. 

5. Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre 
vonatkozó előírások írányadók. A tárolható anyagmennyiség a tárolóedények 
űrtartalmának összesített értékét jelenti. 

6. Az I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot és a robbanásveszélyes osztályú 
aeroszolt nem éghető anyagú polcon vagy szekrényben kell tárolni. 

7. Kereskedelminek nem minősülő közösségi rendeltetés esetén csak a rendeltetésnek 
megfelelő tevékenységhez szükséges, legfeljebb az alábbiak szerint meghatározott 
mennyiségű I-III. tűzveszélyességi fokozatú (tvf.) folyadék és robbanásveszélyes 
osztályú aeroszol tárolható. 

• 50 m2 helr,ség alapterületig, I-II tvf.-bóllO liter, III tvf.-bóllegfeljebb 30 liter, 
• 50-500 m helyiség alapterületig I-II tvf.-bóI20, III tvf.-bóllegfeljebb 40 liter, 
• 500 m2 helyiség alapterület felett I-II tvf.-bóI30, III tvf.-bóllegfeljebb 60 liter, 

8. Szekrényben való tárolás esetén az anyagok maximális tárolási mennyisége: 
• fémszekrényben 20 liter, 
• robbanásgátló szekrényben 50 liter, 
• folyadéktárolásra alkalmas tűzálló szekrényben 60 liter. 

9. I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékok maximum 20 liter űrtartalmú 

tárolóeszközben tárolhatók. 

10. Szállítás közben az éghető folyadékot tartalmazó edényeket úgy kell elhelyezni, hogy 
azok ne borulhassanak fel vagy sérülhessenek meg. 

ll. Személyszállító felvonó éghető folyadék szállítására legfeljebb 20 liter mennyiségig 
és legfeljebb 1 személy kíséretében ha5ználható. 

12. Éghető folyadékot tartalmazó üvegedények és az ezeket tartalmazó göngyölegek 
egymásra helyezve nem szállíthatók. 

13. Kézi erővel legfeljebb 20 liter éghető folyadék szállítható. 

14. Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot a központi fűtőberendezés vezetékétől 
és fűtőtestétől 1 méter távolságon belül nem szabad elhelyezni. 

Tűzoltási út, terület és egyéb utak 

1. A tűzoltóság vonulása és működése, valamint a tűzoltó VÍzforrásokhoz vezető utakat, 
területeket állandóan szabadon kell tartani, azokat eltorlaszolni, leszűkíteni még 
átmenetileg sem szabad. 
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2. Rendezvények alkalmával az épület déli oldalán és a főbejárat előtt, a térkövezett 
részen a gépjárművek parkolása tilos. 

3. Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolóját, a 
közművek nyitó- és zárószerkezetét, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és 
készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni 
még átmenetileg sem szabad. 

4. 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. 

5. Tömegtartózkodásra szolgáló vagy a zenés, táncos rendezvények tartására szolgáló 
helyiségben égéskésleltető szerrel hatékonyan kezelt dekoranyagok, függönyök 
alkalmazhatóak. 

Kiürítés 

l. Az építmények kiürítési útvonalait - míg az épületben tartózkodnak - nyitva kell 
tartani, azokat eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. 

2. Az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiség menekülésre szolgáló ajtói a 
kiürítés irányába nyílhatnak és a nyílásba legfeljebb 15 mm magas küszöb építhető be. 

3. A tömegtartózkodásra szolgáló helyiség menekülésre szolgáló ajtóit és a 
tömegtartózkodásra szolgáló helyiség menekülési útvonalán beépített ajtókat egy 
mozdulattal nyithatóan kell kialakítani. 

4. A kiürítésre számításba vett nyílászáró szerkezetek, pánikzárak könnyű 

nyithatóságáról, működőképességéről negyedévente és minden rendezvény előtt meg 
kell győződni. Az ellenőrzések elvégzését és eredményét doknmentálni kell. 

5. A negyedéves ellenőrzés az üzemeltető, a rendezvény előtti ellenőrzés a 
rendezvényszervező feladata. 

6. A rendezvények előtt a rendezvényszervező köteles a kiürítésre számításba vett 
nyílászáró szerkezetek (minden ajtószárny, rács, stb.) kinyitásárói gondoskodni. Az 
ajtók nyitott állapotát a rendezvény teljes időtartama alatt biztosítani kell. 

7. Rendkivüli eseményesetén a biztonsági személyzet tárja ki és kitárt állapotban 
rögzítse az ajtószárnyakat, rácsokat. 

8. A menekülést akadályozó beléptető rendszer alkalmazása esetén biztosítani kell a 
menekülő személy részére a beléptetési ponton a késedelem nélküli áthaladást. 
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9. Az elektromos energiával működő, menekülést akadályozó beléptető rendszer az 
energiaellátás megszűnése esetén automatikusan tegye lehetővé az áthaladást. 

10. Csak a kiürítés számításban meghatározott létszámú néző, vendég engedhető be. A 
beengedett személyek számát ellenőrizni kell (kézi nézőszámláló ). 

Biztonsági világítás és jelek 

l. A menekülési útvonalakat minden esetben (utánvilágító vagy elektromos) biztonsági 
jelekkel kell megjelölni. 

2. A menekülési útirányt jelölő biztonsági jelet tilos az ajtóra szerelni. 

3. Biztonsági jel lehet kívülről vagy belülről megvilágított vagy utánvilágító jel, amely 
legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig és mértékben 
alkalmas a céljának megfelelő fény kibocsátására. 

4. Az elektromos áramforrásról működő menekülési útirányt jelző biztonsági jelek és 
az áramszűnet esetén automatikusan induló áramfejlesztő működőképességét 
rendszeresen, de legalább havonta illetve rendezvények előtt próbával ellenőrizni 
kell, melyről ellenőrzési naplót kell vezetni. A meghibásodott elemeket 
(akkumulátor, fénycső) haladéktalanul cserélni kell. 

5. Tüzvédelmi jelekkel kell megjelölni az elhelyezett: 
• tűzoltó készülékeket, 
• a fali tüzcsapokat, tűzcsapszerelvény szekrényeket, 
• tüzjelző kézi jelzésadókat, 
• kézi indítású tüzoltó-technikai termékek kezelő szerkezeteit 

6. A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett 
legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni 
úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek. 

7. A helyiség bejáratánál, a helyiségben vagy az érintett szabadtéren tiltó jellel kell 
jelölni: 

• a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát, 
• a dohányzás tilalmát és 
• a vízzel oltás tilalmát 

8. Biztonsági jellel kell figyelmeztetni: 
• 20 litemél/kilogrammnál több robbanásveszélyes anyag jelenlétére, 
• radioaktív anyag jelenlétére és 
• az épület főbejárata mellett kivülről a napelemjelenlétére. 

9. Biztonsági világítást kell létesíteni jogszabályban és a tűzvédelmi szakhatóság által 
meghatározott helyeken. 

10. A biztonsági világításra - a biztonsági világítási lámpatest megfelelő 
fényerősségének biztosítása érdekében - tilos menekülési útiránY.ielzést felhelyezni! 

15 



TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT cONTINENTAL ARÉNA 

11. A közművek főelzárószerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezní kell. 

12. A két szintnél magasabb épület esetében a szintszámot jelölni kell minden lépcső 
vagy lépcsőház csatlakozó szintjén. 

13. A pánikrúddal ellátott ajtókonjelölní kell azok nyitási mechanízmusát a kezelésükre 
utaló biztonsági jellel. 

14. A füstgátló ajtókat "Füstszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítaní 
kell." felirattal vagy jelzéssel kell ellátní, tartós, jól észlelhető és olvasható mérem 
kivitelben. 

15. A mzszakaszhatáron lévő mzgátló ajtókat "Tűzszakaszhatár! Az ajtó önműködő 
csukódását biztosítani kell." felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető 
és olvasható méretű kivitelben. 

16. Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijárati útvonalak időleges vagy tartós 
használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését 
szüneteltetní kell. Ha a biztonsági jel kíkapcsolt állapotában is hordoz információt, 
az ne legyen látható. 

17. Az épületben elhelyezett felvonó esetén a hagyományos felvonóknál a "Tűz esetén a 
liftet használní TILOS!" biztonsági jelet kell valamennyi szinten elhelyezni. 

18. Közösségi épületekben, ha külföldi személyek is előfordulhatnak, a biztonsági 
jeleket angol és német nyelven, valamint a nagy számban előforduló külföldi 
személyek anyanyelvén is fel kell tüntetni vagy ezeket helyettesítő piktogramot kell 
elhelyezní. 

Villamos berendezések és világítás 

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 folyamatos üzemre tervezettek 
kívételével - a tevékenység befejezése után kí kell kapcsolni. Kikapcsolt állapotnak 
számít az elektroníkai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is. 

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

4. Az épület átalakítása, a kijárati útvonalak használaton kívül kerűlése esetén a téves 
jelzést adó menekülési jelek működését sZÜlleteltetni kell. Ha a biztonsági jel 
kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható. 

5. A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a 
környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen. 

16 



TÜZVÉDELMISZABÁLYZAT cONTINENTAL ARÉNA 

6. A létesítmény, építmény villamos berendezéseit a vonatkozó műszaki követelménynek 
megfelelően, vagy azzal legalább azonos biztonságot nyújtó műszaki megoldás szerint 
kell létesíteni, használni és felülvizsgálni. 

7. Az építmény minden villamos berendezését úgy kell kialakitani, hogy az építmény 
egésze egy helyrőllekapcsolható legyen. Az építményrészek külön lekapcsolásának 
szükségességét és kialakitását a tűzvédelmi szakhatósággal kell egyeztetni. 

8. Több tűzszakaszon áthaladó vezetékrendszert úgy kell kialakitani, hogy a tűzeseti 
lekapcsolással érintett tűzszakaszban beavatkozó tűzoltót áramütés ne veszélyeztesse. 

9. A tűzeseti lekapcsolást úgy kell kialakitani, hogyatűzeseti beavatkozás során a 
tűzeseti fogyasztók csoportjai külön legyenek lekapcsolhatók, működtetésük az egyéb 
áramkörök lekapcsolása esetén is biztosítható legyen. 

10. A tűzeseti fogyasztók létesítése során biztosítani kell, hogy tűz esetén 
működőképességüket meghatározott időtartamig megtarthassák. 

ll. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, főkapcsolók és tűláramvédelmi 
készülékek rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell. 

12. A hőt termelő berendezések alá nem éghető anyagból készült alátétet kell elhelyezni. 
Rőt termelő elektromos berendezést felügyelet nélkül üzemeltetni tilos! 

13. A villamos berendezések teljesítménye egyidejű használat esetén nem haladhat ja meg 
a létesítéskor megállapított legnagyobb fogyasztói igényt. 

14. Sérült, hibás elektromos berendezést és eszközt használni, üzemeltetni nem szabad. 
Elektromos berendezésen javítást csak szakképzettséggel rendelkező személy 
végezhet. 

15. A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés tűzvédelmi 

felülvizsgálatát: 
• 300 kilogramrnnál vagy 300 liteméi nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes 

osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására 
szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként, 

• egyéb esetben legalább 6 évenként 
kell elvégeztetni. A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell 
figyelembe venni. 

16. A villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálata során tapasztalt hiányosságokat a 
minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt 
érdemlő módon igazolni kell. 

17. A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az 
üzemeltető nyilatkozata szerint a teclmológiából adódóan rendszeresen használnak. 
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Villám elleni védelem· 

1. Új építménynél, valamint a meglévő építmény rendeltetésének megváltozása során 
vagy annak az eredeti alapterület 40%-át meghaladó mértékű bővítése esetén a 
villámcsapások hatásaival szembeni védelmet norma szerinti villámvédelemmel kell 
biztosítani. 

2. A meglévő nem norma szerinti villámvédelmi berendezés bővítésének meg kell 
felelnie a villámvédelmi berendezés létesítésekor, vagy utolsó felülvizsgálatakor 
érvényes műszaki követelménynek. 

3. Villámvédelmet kell kialakítani azoknál az ideiglenes építményeknél, melyeknél az 
építmény fennállási ideje április 1. és október 31. közötti időszak bármely napjára 
esik. Ideiglenes építmények villámvédelmének biztosítására üzemeltetési, használati 
vagy munkautasítást kell készíteni. 

4. A villámvédelmi berendezésen el kell végezni a létesítést követően az átadás előtt az 
első felülvizsgálatot és időszakonként az időszakos felülvizsgálatot. 

5. A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést tűzvédelmi szempontból: 
• a 300 kg vagy 300 I mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó 

anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, 
ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 
évenként, 

• egyéb esetben legalább 6 évenként, 
• a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden 

olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, 
ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja, 

• sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése 
után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, 

felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott 
hatámapig meg kell sZÜDtetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell. 

6. Norma szerinti villámvédelmi berendezést: 
• a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt, 
• a létesítést követően az átadás előtt, 
• jogszabályban előírt időszakonként és 
• a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó 
műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően 

felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott 
hatámapig meg kell sZÜDtetni, melyek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell. 

7. A villámvédelmi felülvizsgálat szempon~ából a naptári napot kell figyelembe venni. 

Tűzjelző berendezés 

1. Az épületben fiistérzékelők, valamint kézi jelzésadók vannak telepítve, melyek a 
Nyíregyházi Tűzoltóságra adnak á~elzést. 
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2. A beépített tűzjelző berendezés biztonságos és hatékony üzemeltetését a gyártó, 
kivitelező kezelési utasításai és az alkalmazott műszaki követelmény betartásával kell 
biztosítani. 

3. A beépített tűzjelző berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani. A 
berendezés meghibásodása esetén a biztonsági feltételeket biztosítani kell. Az át jelzés 
meghibásodása esetén a berendezés felügyeletéről haladéktalanul gondoskodni kell. 

4. A berendezés - közte a tűz- és hibaá~elző - tervszerű, részleges vagy teljes 
üzemszÜlletét, a kikapcsolás előtt legalább 5 munkanappal írásban, a 24 órán belül el 
nem hárítható meghibásodást haladéktalanul telefonon jelezni kell az első fokú 
tűzvédelmi hatóság által meghatározott helyen. 

5. A téves riasztások elkerülése érdekében az érzékelők tűzjellemzőjére hasonlító hatás 
idejére az adott érzékelő, zóna, vagy zónák kiiktatása, a berendezés műszaki 
kialakítását ismerő szakemberrel történő egyeztetés után, a vezető engedélyével akkor 
lehetséges, ha: 

• csak a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő automatikus érzékelők 
működését korlátozza, 

• a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő kézi jelzésadók működését nem 
korlátozza, 

• a téves riasztást okozó hatás helyiségében a biztonsági feltételek biztosítva 
vannak. 

6. A beépített tűzjelző berendezés állandó felügyeletéről folyamatosan gondoskodni kell: 
• kioktatott személyzet jelenlétével abban a helyiségben, ahol a tűzjelző központ 

jelzéseit megjelenitő készüléket elhelyezték, 
• a tűzjelző központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen belül 

kialakított állandó felügyeleti helyre vagy 
• a tűzjelző központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen kívül 

kialakított állandó felügyeleti helyre (távfelügyelet). 

7. A berendezés felügyeletét folyamatosan, egy időben ellátó személyek száma legalább 
két fő abban az esetben, ha a jelzéseket megjelenitö eszköz felügyeletén túl más, a 
helyiség esetleges elhagyását igénylő feladatuk is van. A két személy közül egynek 
folyamatosan a jelzéseket megjelenítő eszköz helyiségében kell tartózkodnia. 

8. A beépített tűzjelző berendezés kezelését csak annak működésére kioktatott személy 
végezheti. A felügyeletet, kezelést, üzemeltetői ellenőrzést ellátó személyt a 
tevékenység végzéséhez szükséges ismeretekről (tűzjelző központ kezelésére, az általa 
végzendő ellenőrzésekre, a tűzjelzésre és a tűz vagy meghibásodás esetén szükséges 
továbbintézkedésre) a berendezés üzembe helyezésekor és a tűzjelző berendezésen 
eszközölt bármely változtatás alkalmával ki kell oktatni, és az oktatás tényét rögzíteni 
kell a berendezés üzemeltetési naplójában, vagy arról jegyzőkönyvet kell felvenni. 

9. A beépített tűzjelző felügyeletével és kezelésével megbízott személy naponta, a 
személyi, környezeti és műszaki feltételek ellenőrzésével megbízott személy havonta 
és negyedévente elvégzi a szükséges ellenőrzéseket. 
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10. Biztosítania kell, hogy- szerződés alapján - a tűzjelző berendezés féléves; éves 
rendszeres és esetenkénti rendkívüli felülvizsgálatát és karbantartását megfelelő 
képesítéssel rendelkező személy elvégezze. A tüzjelző berendezés felülvizsgálatát, 
javítását, karbantartását csak érvényes tüzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy 
végezheti. 

11. Rendkívüli felülvizsgálatot kell végrehajtani: 
• tűzeset után, 
• téves riasztás esetén, 
• a rendszer meghibásodása esetén, 
• a rendszer változtatása esetén, 
• hosszú üzemszünet után vagy 
• új karbantartóval kötött szerződés után. 

12. Az ellenőrzés, a felülvizsgálat során tapasztaltakat az üzemeltetési naplóba rögzíteni 
kell. A berendezés működésével, működőképességével kapcsolatban tett 
észrevételeket, javaslatokat az érintettek - a tűzjelző központ felügyeletét ellátó, az 
ellenőrzéssel megbízott, a felülvizsgálatot, karbantartást végző személy -, ha azok 
további intézkedést igényelnek, írásban jelzik az intézkedésre jogosult felé. 

13. A napló vezetését csak kioktatott személyek végezhetik. A berendezés kezelési 
utasítását és az üzemeltetési naplót az utolsó bejegyzéstől számított legalább öt évig 
meg kell őrizni. 

14. Az üzemeltetés, felülvizsgálat vagy karbantartás során jelentkező hibákat 
haladéktalanul ki kell javítani. 

15. A beépített tüzjelző berendezés tűzjelzéseinek - állandó felügyeleti helyen történő 
beazonosítása érdekében - az érzékelők, kézi jelzésadók helyét szövegesen tartalmazó 
zónakimutatást kell készíteni és az állandó felügyeleti helyen kell elhelyezni, a 
távfelügyeleti központ kivételével. 

16. A zónakimutatáson túl, a helyszín beazonosíthatóságáról grafikus megjelenitéssel kell 
gondoskodni abban az esetben, ha: 

• az épület tűzjelzővel védett alapterülete a 10 OOO m2-tmeghaladja vagy 
• az épületben létesített automatikus érzékelők és kézi jelzésadók száma 

összesen több mint 1000. 

17. A kézi jelzésadónak könnyen megközelíthetőnek, továbbá szemből és oldalirányból 
jól láthatónak kell lennie. A bármilyen okból kikapcsolt kézi jelzésadóra "nem 
működik" feliratot kell elhelyezni. A véglegesen kikapcsolt kézi jelzésadókat le kell 
szerelni. 

18. A részegységek elhelyezését és jelölését a gyártói utasításban foglaltak szerint kell 
elvégezni. 

19. A tűzj elző berendezés gyártój ának j avaslata, vagy aj ánlása alapj án a tűzj elző központ, 
távkezelő kijelző kezelésének, a napi ellenőrzés végrehajtásának, a jelzések (tüz, hiba) 
helye beazonosításának módját, a jelzések (tűz, hiba) esetén szükséges teendőket a 
kezelési utasításban kell összefoglalni. 
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Beépített tűzoltó berendezés 

1. Az épületben beépített tüzoltó berendezés van létesítve. 

2. A beépített tüzoltó berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani. 

3. A beépített tüzoltó berendezés biztonságos és hatékony üzemeltetését a gyártó, 
kivitelező kezelési utasításai és az alkalmazott műszaki követelmény betartásával kell 
biztosítaui. 

4. A beépített tüzoltó berendezéssel védett helyiségben vagy annak közelében fel kell 
tüntetni: 

• a kézi indítási, tiltási lehetőségeket, (ha kialakításra került) 
• a víztől eltérő oltóanyag nevét és élettani hatását, 
• ha van késleltetés, a késleltetési időt, 
• szükség esetén a helyiség elhagyásának kötelezettségét és módját, 
• az oltás közbeni és utáni teendőket az oltóberendezéssel összefüggésben és 
• a főelzáró szerelvények üzemszerű állapotát (nyitott vagy zárt). 

5. A beépített tűzoltó berendezés kezelését, üzemeltetői ellenőrzését csak a szükséges 
ismeretekről kioktatott személy végezheti. 

6. Az üzemeltetés, felülvizsgálat vagy karbantartás során jelentkező hibákat 
haladéktalanul ki kell javítani. 

7. Az ellenőrzés, a felülvizsgálat során tapasztaltakat az üzemeltetési naplóba rögzíteni 
kell és ha további intézkedést igényelnek, írásban jelezni kell az intézkedésre jogosult 
felé. A napló vezetését csak kioktatott személyek végezhetik. 

8. A beépített tüzoltó berendezés kioktatott személyzete hetente és havonta elvégzi a 
szükséges ellenőrzéseket. 

9. Évente a teljes tüzoltó berendezés felülvizsgálatát és karbantartását el kell végeztetni. 
A tüzoltó berendezés felülvizsgálatát, javítását, karbantartását csak érvényes 
tüzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezheti. 

lD. A berendezés tervszerű, részleges vagy teljes üzemszünetét, a kikapcsolás előtt 

legalább 5 munkanappal írásban, a 24 órán belül el nem hárítható meghibásodást 
haladéktalanul telefonon jelezni kell az első fokú tüzvédelrni hatóság által 
meghatározott helyen. 

11. A beépített tüzoltó berendezés állandó felügyeletéről folyamatosan gondoskodni kell: 
• kioktatott személyzet jelenlétével abban a helyiségben, ahol az oltásvezérlő 

központjelzéseit megjelenítő készüléket elhelyezték, 
• az oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus á~elzésével a létesítményen 

belül kialakított állandó felügyeleti helyre vagy 
• az oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen 

kivül kialakított állandó felügyeleti helyre (távfelügyelet). 
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12. A berendezés felügyeletét folyamatosan, egy időben ellátó személyek száma legalább 
két fő abban az esetben, ha a jelzéseket megjelenítő eszköz felügyeletén túl más, a 
helyiség esetleges elhagyását igénylő feladatuk is van. A két személy közül egynek 
folyamatosan ajelzéseket megjelenítő eszköz helyiségében kell tartózkodnia. 

13. A berendezés meghibásodása esetén a biztonsági feltételeket biztosítani kell. Az 
át jelzés meghibásodása esetén a berendezés felügyeletéről haladéktalanul gondoskodni 
kell. 

Tüzelő-, fűtőberendezések 

1. A csarnok fűtése távfűtéssel történik. 

2. Kiegészítő elektromos fűtőeszközt (pl. hősugárzó) használni csak az ügyvezető és a 
tűzvédelmi megbízott írásos engedélyével szabad. 

3. A készülék üzemeltetése során a villamos berendezések használatára vonatkozó 
előírásokat be kell tartani. 

4. Csak olyan eszköz használható, melyet a fűtési időszak kezdetekor megfelelő 
képzettségű szakemberrel felülvizsgáItattak és az a biztonságos használatra 
alkalmasnak minősítette. 

5. Csak engedélyezett típusú kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezés 
használható. 

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

7. Az üzemeltető vagy a berendezés kezelésével megbízott köteles a gyártó, vagy 
külföldi termékek esetében a forgalomba hozó által készített használati (kezelési) 
utasításban foglaltakat megtartani, a berendezést annak megfelelően üzemeltetni. 

8. Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot a központi fűtőberendezés vezetékétől 
és fűtőtesttől 1 méter távolságon belül nem szabad elhelyezni. 

Égéstermék-elvezetők 

1. A létesítrnényben égéstermék-elvezető nem található. 

Hő és füstelvezetők 

1. A csarnokban hő és fustelvezető rendszer van kialakítva. 

2. A természetes és a gépi fustelvezető, légpótló, valamint a fustmentesítést biztosító 
nyílások nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat 
eltorlaszolni tilos. 

3. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón 
vagy a nyílás mellett el kell helyezni. 
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4. A nyiIászárók, továbbá a hő- és füstelvezető rendszer, működtetésére szolgáló 
kapcsolók feliratát - a magyaron kívül - idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az 
építmény használóinak nyelvismerete indokolja. 

5. Az üzemeltetés, a kezelés és a karbantartás, valamint az ellenőrzés tekintetében a 
kivitelező, vagy a gyártó kezelési utasítása az irányadó. 

6. A hő- és füstelvezető berendezés valamint a füstgátló nyílászárók megfelelő 
működését három havonta ellenőrizni kell. 

7. A hő- és füstelvezető berendezés valamint a füstgátló nyílászárók időszakos 
felülvizsgálatát és karbantartását hat havonta vonatkozó tűzvédelmi szakvizsgával 
rendelkező személlyel, vagy szervezettel el kell végeztetni. 

8. Az üzemeltetői ellenőrzést, időszakos felüIvizsgálatot és karbantartást tíízvédelmi 
üzemeltetési naplóban dokumentáIni kell. 

Szellőztetés 

1. Olyan tevékenység, amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak 
hatékony szellőztetés mellett végezhető. 

2. A hő- és füstelvezető rendszer általános célú szellőztetésre igénybe vehető. ha a 
szellőztetés révén a hő- és füstelvezető rendszerben éghető anyag megjelenésével, 
lerakódásával, kiválásával nem lehet számolni. 

3. A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos. 

4. Mesterséges szellőzés esetén a szellőző berendezést úgy kell kialakitani, hogy 
bekapcsolásakor illetőleg üzemelés közben gyújtószikra ne keletkezzen, tüzet vagy 
robbanást ne okozzon. A szellőző berendezés teljesítményét úgy kell megválasztani, 
hogy a helyiségben keletkező gőzök, gázok alsó robbanási koncentrációjának 20%-a 
se alakulhasson ki. 

5. Az üzemeltetés, a kezelés és a karbantartás, valamint az ellenőrzés tekintetében a 
kivitelező, vagy a gyártó kezelési utasítása az irányadó. 

6. A meghibásodott szellőztető és klímaberendezést azonnal meg kell javíttatni és csak 
ellenőrzés után szabad ismételten üzembe helyezni. 

Csatornahálózat 

1. Robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy I-II. 
tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartaImazó 
szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, robbanásveszélyes vagy 
tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatomába vagy a 
szikkasztóba bevezetni tilos. 
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OltóvÍZellátás 

1. A létesítmény oltóvízét a közműhálózatra telepített tűzcsapok biztosítják. 

2. Az épületben fali tűzcsapok állnak rendelkezésre a tűz oltására. 

3. A tűzoltó vízforrások állandó hozzáférhetőségét biztosítani kell, azokat eltorlaszolni 
még átmenetileg sem szabad. 

4. Az oltóvizet biztosító berendezések, valamint tartozékaik és szerelvényeik 
üzemképességéről, karbantartásáról, továbbá fagy elleni védelméről gondoskodni kell. 

5. A tűzoltó vízforrásokat felül kell vizsgáltatni továbbá a vonatkozó előírásnak 
megfelelő jellel kell megjelölni. 

6. A felülvizsgálatot tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes 
tüzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti. 

7. A tűzoltó vízforrások félévenkénti felülvízsgálatának elvégeztetéséért, továbbá a 
vonatkozó előírásnak megfelelő megjelöléséért a tűzvédelmi megbízott a felelős 

Tűzoltó készülékek, tűzoltó-technikai eszközök 

1. A létesítmény területén az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékeket kell 
készenlétben tartani. 

2. Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani az önálló rendeltetési egységekben 
legalább szintenként, illetve jogszabályban meghatározott esetekben. 

3. A tűzoltó készülékek számának meghatározásakor az Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat előírását kell megtartani.(mellékIetben) 

4. A tűzvédelmi hatóság a meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, 
felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja. 

5. A tűzoltó készüléket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy 
a legkedvezőt1enebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt 
felhasználható legyen, és állandóan üzemképes állapotban kell tartani. 

6. A tűzoltó készüléket és felszereléseket 1,8 - 2,5 méter magasságban biztonsági jellel 
kell megjelölni. 

7. A tűzoltó készülékek meghatározott időközönkénti karbantartásáról, a részben vagy 
teljesen kiürült, kiürített tűzoltó készülékek újratöltéséről gondoskodni kell. 

8. Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a 
hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó 
szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti. 
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9. Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga
bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti. 

10. Ha az ellenőrzés, karbantartás során hiányosságot merül fel, gondoskodni kell annak 
megszüntetéséről. 

ll. Negyedévente megbízott személy szemrevételezéssel köteles ellenőrizni a 
létesítményhez tartozó tűzoltó készülékeket. 

12. A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó által végzett ellenőrzésekről, valamint a 
tűzoltó készülék karbantartás áról tűzvédelmi üzemeltetési naplót kell vezetni. 

Közösségi rendezvények 

l. A művelődési, sport- és oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az 
eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre, valamint az 500 főnél nagyobb 
befogadóképességű nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott 
alkalomszerű kulturális és sportrendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, 
biztonsági intézkedéseket a rendezvény felelős szervezője köteles írásban 
meghatározni és a rendezvény időponua előtt 15 nappal azt tájékoztatás céljából a 
tűzvédelmi hatóságnak megküldeni. 

2. A rendezvény felelős szervezője által készített biztonsági intézkedés tartalmazza: 
• a kiürítés számítást, 
• a rendezvény helyszínén a résztvevők tervezett elhelyezkedését és létszámát, a 

kiürítési útvonalakat, akijáratokat, tűzoltási felvonulási utakat és területeket, 
feltüntető, méretarányos helyszínrajzot, 

• a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait, 
• a tűz esetén szükséges teendőket, és 
• a tűz jelzésének és oltásának módját. 

3. A rendezvény felelős szervezőjének a rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi 
előírásaít tartalmazó iratokat és azok mellékleteit a rendezvényt követően legalább egy 
évig meg kell őriznie. 

4. Az ipari, a kereskedelmi vagy a mezőgazdasági vásár területén biztosítani kell a 
tűzoltójárművek közlekedéséhez szükséges utat. 

5. A létesítmény kiürítési útvonalaít és kijárataít - a várható legnagyobb látogatási 
létszám figyelembevételével -, számítás alapján kell méretezni. 

6. A rendező szervnek a létesítményekre és szabadtérre elrendezési tervet kell készíteni, 
és azt előzetesen, tájékoztatás céljából az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek 
meg kell küldeni. 

7. Alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényt" A zenés, táncos rendezvények 
müködésének biztonságosabbá tételéről" szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 
alapján kell megszervezni, illetve lebonyolítani. 
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8. Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható. A 
rendezvények megtartásához biztonsági tervet kell készíteni. 

9. Zenés, táncos rendezvény esetén az aréna parketta borítását a tűzvédelrni 
követelményeknek megfelelő GRABOLETT BALETT padlókárpittal kell letakarni. 

10. A zenés, táncos rendezvények megtartása iránti kérelemnek tartalmazni kell, hogya 
rendezvény lebonyolításáért ki a felelős. 

II. Külsős rendezvények tartásakor az ügyvezető vagy az általa megbízott személy, írásos 
megállapodást köt a rendezvényszervezővel. Tájékozta~a a rendezvényszervezőt a 
rendezvény biztonságos megtartásáról, a szükséges engedélyek beszerzéséről, 

melynek meglétéről az ügyvezető vagy az általa megbízott személy, meggyőződik. 

12. Abban az esetben, ha a rendezvényszervező nem rendelkezik engedéllyel, a 
létesítményt bérbe adni a rendezvényt megtartani tilos! 

13. Külsős rendezvényszervezés esetén a rendezvény biztonságos lebonyolításáért a 
rendezvényszervező a felelős. 

14. A tűzvédelmi előírások vizsgálata során kiemelten kell kezelni a kiürítés feltételeinek 
vizsgálatát, melyet minden esetben számítással kell igazolni. 

Tűzvédelmi oktatás 

l. A munkavállalókat a munkába állást megelőzően és ismétlődően tűzvédelmi 
oktatásban kell részesíteni. 

2. Minden munkavállaló kötelessége megismerm es betartani az általános és a 
munkaterületére vonatkozó tűzvédelmi előírásokat. Ennek érdekében a szükséges 
mértékben meg kell ismerniük a tűzvédelmi szabályzat ide vonatkozó előírásait. 

3. A tűzvédelmi oktatást elméleti és gyakorlati formában kell megtartani. 

4. A dolgozók oktatásáról nyilvántartást kell vezetni, amelyben az oktatás témaköreit is 
fel kell tüntetni. 

5. Az oktatás megtörténtét a dolgozó aláírásával köteles igazolni. 

6. Soron kívüli tűzvédeIrni oktatást kell tartani egy-egy tűzeset után, technológiai 
folyamat változása esetén. 

7. Az új dolgozók elméleti és gyakorlati oktatásának megtartásáról és dokumentálásáról 
a tűzvédelmi megbízott köteles gondoskodni. 

8. A dolgozót munkába álláskor ki kell oktatni: 
• a tűzvédelmi szabályzatban előírt általános megelőző és használati 

szabályokra, 
• a munkahely, munkafolyamat tűzveszélyességére, 
• a munkakörére vonatkozó előírásokra, 
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• a tűzjelzés módjára, 
• a tűz esetén tanúsított kötelező magatartásra, feladatokra, 
• a tűzoltó készülékek, tűzvédelmi eszközök, felszerelések kezelésére, 

használatára, 
• a kiÜfítési, menekülési utakra, közműelzáró szerkezetekre és áramtalanító 

főkapcsolókra vonatkozó előírásokra, 
• a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire. 

9. A gyakorlati oktatás során a dolgozót a következőkre kell kioktatni: 
• a munkaterület helyi sajátosságaira és tűzveszélyességére, tűzvédelmi 

előírásokra, 

• a tűzjelzés lehetőségére, a dolgozók riasztására, 
• a tűzoltó készülékek, tűzvédelmi eszközök helyére, kezelésére, használatára, 
• a technológiai-, műveleti-, kezelési-, karbantartási-, javítási utasítások 

tűzmegelőzési követelményeire, 
• a közműelzáró szerkezetek helyére, működtetésére, 
•. a kijáratok helyére, a menekülési utak és a kiürítési lehetőségek biztosítására, 
• a munkahelyen tárolt éghető folyadékok, gázpalackok helyére és tárolható 

mennyiségére, eltávolításának lehetőségére, 
• ezeken kívűl mindarra, amit az oktatást végző szükségesnek tart, amit a 

környezet és az alkalmazott eszközök használata szükségessé tesz. 

10. Az oktatás szempontjából újfelvételesnek kell tekinteni és soron kívüli oktatásban kell 
részesíteni azt a dolgozót: 

• aki hat hónapnál hosszabb távollét után ismét munkába lép, 
• aki a tűzvédelmi ismeretek hiánya miatt a munkavégzéstől ellett tiltva, 
• aki a létesítményen belül munkahelyet vagy munkakört változtat, 
• akinek a munkaterületén tűzvédelmi szempontból jelentős változás történt. 

11. Az ismétlődő oktatásokat évente kell tartani. 

12. Az ismétlődő oktatások megtartásáról és dokumentálásáról a tűzvédelmi megbízott és 
a munkahelyi vezető köteles gondoskodni. 

13. Az ismétlődő oktatás minden esetben tartalmazza: 
• a tűzvédelmi szabályzat általános előírásait, 
• a munkaterületen észlelt tűzvédelmi hiányosságokat, 
• a hiányosságok megsziintetésére tett intézkedéseket, 
• tűz esetén a dolgozóktól megköveteIhető magatartást, (tűz jelzés, belső riasztás, 

első beavatkozás, élet - és anyagmentés, stb.), 
• a rend és a tisztaság követelményeit, 
• a kiürítési, menekülési utakra, közműelzáró szerkezetekre és áramtalanitó 

főkapcsolókra vonatkozó előírásokat, 
• időszerű tűzvédelmi kérdések megbeszélését. 

14. A társaság munkavállalói részére a tűzvédelmi oktatást kizárólag felsőszintű 
tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy tarthat. 

15. Az oktatásokat követően meg kell győződni az oktatáson részt vettek tudásszintjéről, 
mely történhet írásban és szóban egyaránt. 
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16. A nem megfelelő tudásszinttel rendelkezők, valamint az igazoltan távollévők részére 
pótoktatást kell tartani. 

17. Évente legalább egy alkalommal a tűzriadó tervben előírtakat gyakorolni kell, 
melynek eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A tűzriadó terv gyakorlati 
végrehajtásának megszervezése a munkahelyi vezető és a tűzvédelmi megbízott 
feladata. 

18. A külső munkavállalók, részére a tevékenység megkezdése előtt igazoltan tűzvédelmi 
oktatást kell tartani, ahol ismertetni kell részükre a rájuk vonatkozó tűzvédelmi 
előírásokat. Az oktatás megtartása a tűzvédelmi megbízott közreműködésével a külső 
munkáltató feladata. 

Helyiségekre vonatkozó tűzvédelmi előírások 

Iroda, tárgyaló 

l. A helyiségben elektromos berendezés csak az általános részben foglaltak 
megtartásával üzemeltethető. 

2. Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát és aljzatot szabad 
használni. 

3. A helyiségben lévő elektromos berendezéseket- a folyamatos üzemre tervezettek 
kivételével - a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül 
helyezésük esetén a villamos tápellátásrólle kell választani. 

4. Az irodában robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárolni, használni, vagy 
ilyen anyaggal bármilyen tevékenységet végezni tilos (kivéve karbantartás, javítás). 

5. Az irodában dohányozni tilos. 

6. Az irodában tűzveszélyes tevékenységet nem szabad végezni, kivéve az alkalomszerű 
tűzveszélyes tevékenység írásban meghatározott feltételei alapján. 

7. Az irodában a berendezést úgy kell elhelyezni, hogy veszélyesetén a dolgozók 
biztonságos eltávozása biztositva legyen. 

8. Az éghető anyagok és a villamos berendezések között, olyan távolságot kell 
megtartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. 

9. Az irodában a tüzvédelmi előírások betartásáért az ott dolgozó személy, illetve 
személyek a felelősek. 

Folyosók, előcsarnok, szélfogó, közlekedő, lépcső 

1. A közlekedőkben villamos berendezés csak az általános részben foglaltak 
megtartásával üzemeltethető. 
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2. Csak kifogástalan műszaki állapotú szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot és világítást 
szabad használni. 

3. A helyiségben lévő elektromos berendezéseket- a folyamatos üzemre tervezettek 
kivételével - a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül 
helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani. 

4. Közlekedőkben a dohányzás TILOS! Egyéb nyílt lánggal végzett munka csak az 
alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzés feltéte1einek meghatározása szerint 
végezhető. A feltételek meghatározása a munkát elrendelő feladata. 

5. Közlekedőben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárolni, használni, vagy 
ilyen anyaggal bánnilyen tevékenységet végezni tilos (kivéve karbantartás, javítás). 

6. A közlekedési útvonalat berendezési tárgyakkal leszűkíteni még átmenetileg sem 
szabad. 

7. A közlekedők ajtaját, míg az épületben személyek tartózkodnak kulccsal lezárni nem 
szabad. 

8. Az éghető anyagok és a villamos berendezések között, olyan távolságot kell tartani, 
hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. 

9. A közlekedőket állandóan tisztán kell tartani, a nap folyamán összegyűlt szemetet el 
kell távolítani. 

10. Közlekedőkben lévő tűzvédelmi felszereléseket eltorlaszolni tilos! 

ll. Közlekedőkben a ruzvédelmi előírások betartásáért az ott tartózkodó személy, 
személyek a felelősek. 

Zuhanyzó, WC, mosdó 

l. A helyiségben lévő elektromos berendezéseket- a folyamatos üzemre tervezettek 
kivételével - a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül 
helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani. 

2. A helyiségekben villamos berendezés csak az általános részben foglaltak 
megtartásával üzemeltethető. 

3. Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugviIIát, aljzatot és világítást 
szabad használni. 

4. A közlekedési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad! 

5. A helyiség ajtaját, míg a helyiségben személyek tartózkodnak kulccsal lezárni nem 
szabad. 

6. Az éghető anyagok, és a villamos berendezések között, olyan távolságot kell 
megtartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. 
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7. A helyiséget állandóan tisztán kell tartani, a nap folyamán összegyűlt szemetet el kell 
távolítani. 

8. A helyiségekben a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott tartózkodó személy, illetve 
személyek a felelősek. 

Lelátók 

l. Villamos berendezés csak az általános részben foglaltak megtartásával üzemeltethető. 

2. Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt elektromos berendezést, 
világítást szabad használni. 

3. A területen lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, a munka 
befejeztével a villamos hálózatról le kell választani. 

4. A lelátón a dohányzás tilos! Egyéb nyílt lánggal végzett munka csak az alkalomszerű 
tűzveszélyes munkavégzés feltételeinek meghatározása szerint végezhető. A feltételek 
meghatározása a munkát elrendelő feladata. 

5. Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárolni, használni, vagy ilyen anyaggal 
bármilyen tevékenységet végezni tilos (kivéve karbantartás, javítás). 

6. Lelátón a berendezést úgy kell elhelyezni, hogy veszélyesetén az ott tartózkodók 
biztonságos eltávozása biztosítva legyen. A közlekedési utakat leszűkiteni még 
átmenetileg sem szabad! 

7. Az éghető anyagok és a villamos berendezések között olyan távolságot kell 
megtartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. 

8. A lelátón csak a használatbavételi és rendezvénytartási engedélyben meghatározott 
számú személy tartózkodhat. 

9. A területet állandóan tisztán kell tartani, az összegyűlt szemetet naponta el kell 
távolítani. 

10. A lelátón a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott tartózkodó illetve beosztott 
személyek a felelősek. 

Küzdőtér 

l. Villamos berendezés csak az általános részben foglaltak megtartásával üzemeltethető. 

2. Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt elektromos berendezést, 
világítást szabad használni. 

3. A területen lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, a munka 
befejeztével a villamos hálózatról le kell választani. 
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4. A küzdőtéren a dohányzás tilos! Egyéb nyílt lánggal végzett munka csak az 
alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzés feltételeinek meghatározása szerint 
végezhető. A feltételek meghatározása a munkát elrendelő feladata. 

5. Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárolni, használni, vagy ilyen anyaggal 
bármilyen tevékenységet végezni tilos (kivéve karbantartás, javítás). 

6. A terűleten a berendezést úgy kell elhelyezni, hogy veszélyesetén az ott tartózkodók 
biztonságos eltávozása biztosítva legyen. A közlekedési utakat leszűkíteni még 
átmenetileg is tilos! 

7. A küzdőtér ajtaját, míg a területen személyek tartózkodnak kulccsal lezárni nem 
szabad. 

8. Az éghető anyagok és a villamos berendezések között olyan távolságot kell 
megtartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. 

9. A küzdőtéren csak a használatbavételi és rendezvénytartási engedélyben 
meghatározott számú személy tartózkodhat. 

10. A területet állandóan tisztán kell tartani, az összegyűlt szemetet naponta el kell 
távolítani. 

ll. Zenés, táncos rendezvény esetén az aréna parketta borítását a tűzvédelmi 

követelményeknek megfelelő GRABOLETT BALETT padlókárpittal kellletakarni. 

12. Rendezvények alkalmával szükség szerint ügyeleti szolgálatot kell szervezni. 

Porta 

l. A portahelyiségben a telefon mellé a tűzoltóság, mentők, rendőrség telefonszámát jól 
látható helyen ki kell függeszteni. 

2. A portán zárt borítékban el kell elhelyezni a tűzriadó tervet, melyet csak tűz esetén 
szabad felbontani. 

3. A portásokat, vagyonőröket a tűzjelzés módjára, a tűzvédelmi eszközök, 
közműelzárók helyére és használatára, a tűzjelző, tűzoltó berendezés kezelésére, 
valamint a tűzriadó terv tartalmára megfelelőképpen ki kell oktatni. A portaszolgálat 
ellátó dolgozó köteles tűz esetén a tűzriadó tervben részére meghatározott feladatokat 
végrehajtani. 

4. A helyiségben villamos berendezés csak az általános részben foglaltak megtartásával 
üzemeltethető. 

5. Csak kifogástalan műszaki állapotú, engedélyezett típusú szabályosan szerelt 
elektromos eszközt, dugvillát, dugaszoló aljzatot és hosszabbítót szabad használni. 
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6. Az elektromos berendezéseket - a folyamatos üzemre tervezettek kivételével - a 
tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a 
villamos tápellátásrólle kell választani. 

7. A helyiségben tilos a dohányzás! 

8. A helyiségben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárolni, használni, vagy 
ilyen anyaggal bármilyen tevékenységet végezni tilos. 

9. A létesítmény lezárt helyiségeinek kulcsát az erre a célra készített szekrényben kell 
elhelyezni. A kulcsokat megfelelő azonosító feliratozással kell ellátni. 

10. Az elhelyezett kulcsokat csak az arra illetékes személy veheti fel, illetve tűz esetén 
szabad a portaszolgálatnak kiadni a tűzoltást végzők számára, a kulcsok átadás 
átvételéről nyilvántartást kell vezetni. 

11. A portán a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott tartózkodó személy, illetve 
személyek a felelősek. 

Karbantartó műhely 

1. A karbantartó műhelyben dohányozni tilos. 

2. A műhelyben nyílt lánggal járó javítást, melegítést végezni (a vezető előzetes 

engedélyével) csak úgy szabad, hogy a munkavégzés környezetéből az éghető 
anyagokat eltávolították. 

3. A munkavégzés környezetéből az éghető anyagokat el kell távolítani és a munkát 
végző személy mellett még egy dolgozó legyen jelen, aki a munkaterületet 
folyamatosan szemmel taqia, hogy tűz ne keletkezhessen. 

4. A munkavégzés környezetében kell tartani tűzoltó készüléket, vízzel telt edényt és a 
melegített felület lefedésére alkalmas vizes ruhát. 

5. A műhelyben a vezető előzetes szóbeli engedélyével kisebb festés és tűzveszélyes 
folyadékkal való mosás végezhető. A festés, mosás közben a javítóműhely ajtaját ki 
kell támi és ez idő alatt a műhelyben bármilyen más gyújtóforrásként ható 
tevékenység végzése tilos (pl.: hegesztés, gyorsdarabolás ). 

6. A mosás közben kicsepegő, illetve egyéb munka során a környezetbe jutó olajat, zsírt, 
tűzveszélyes folyadékot száraz homokkal fel kell itatni, és a szennyezett homokot a 
veszélyes hulladék tárolónál, fémhordóban kell gyűjteni. 

7. A munka során keletkező zsíros, olajos géprongyot nem éghető anyagú, fedővel 
ellátott edényben kell gyűjteni. Az edényt szükség szerint, de legalább műszak végén 
ki kell kiüríteni. 

8. Hegesztést csak államilag elismert hegesztői képesítéssel és érvényes tűzvédelmi 
szakvizsgával rendelkező személy végezhet. 
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9. A hegesztés befejezése után a munkát végző köteles a helyszínt a legnagyobb 
részletességgel átvizsgálni, hogy ne maradhasson tüzet okozó körülmény. 

10. A létesítményben saját dolgozó a szükséges személyi és tárgyi feltételek hiánya miatt 
hegesztést nem végezhet. 

11. Külső munkavállaló és vállalkozó által végzett hegesztés esetén a tűzveszélyes 
tevékenységre vonatkozó fejezetben foglaltakat be kell tartani. 

12. A gyorsdaraboló, köszörü használata és a hegesztés megkezdése előtt a munka 2 
méteres környezetéből minden éghető anyagot el kell távolítani, illetve ahol ez nem 
lehetséges, nem éghető anyaggal le kell takarni. 

13. A műhelyben a berendezéseket, anyagokat, eszközöket úgy kell elhelyezni, hogy 
veszélyesetén a dolgozók biztonságos eltávozása biztosítva legyen. 

14. A villamos berendezések, kapcsolószekrények, készülékek függőleges vetületének 0,2 
méterrel megnagyobbított területén éghető anyag nem lehet. A fűtőberendezés 1 
méteres környezetében éghető anyagot tárolni tilos. 

15. Csak kifogástalan műszaki állapotú, engedélyezett típusú szabályosan szerelt 
elektromos eszközt, dugvillát, dugaszoló aljzatot és hosszabbítót szabad használni. 

16. A hőt termelő elektromos eszközöket csak nem éghető anyagú alátéten szabad 
elhelyezni. 

17. A műhelyben lévő elektromos berendezéseket - a folyamatos üzemre tervezettek 
kivételével - a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül 
helyezésük esetén a villamos tápellátásrólle kell választani. 

18. A szerelőlámpát /kézilámpátl csak hibátlan és szabványos dugvillával, vezetékkel, 
üvegburával és mechanikai sérülés elleni védőkosárral ellátva szabad használni. 

19. A műhelyben 1 db kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni úgy, hogy az jóllátható, 
könnyen hozzáférhető és állandóan üzemképes állapotú legyen. 

20. A műhelyben csak az ott folytatott tevékenység zavartalan ellátásához szükséges 
anyag és eszköz tárolható. 

21. A helyiséget állandóan tisztán kell tartani, az összegyűlt szemetet naponta el kell 
távolítani. 

22. Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót, valamint az azokhoz 
vezető közlekedési utakat még ideiglenes jelleggel sem szabad eltorlaszolni. 

23. A műhelyben a tűzvéde1mi előírások betartásáért az ott dolgozó személy illetve 
személyek a felelősek. 
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Járművek 

l. A járművelae vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartásáért az üzemben tartó, 
illetőleg a jármű vezetője a felelős. 

2. Az üzemben tartó a jogszabályban meghatározott járműveket tüzoltó készülékkel 
köteles ellátni. 

3. A tűzoltó készüléket a járművön úgy kell elhelyezni, hogy állandóan hozzáférhető, 
vontatás esetén a vontató és a szállítmány tűzvédelmére egyaránt felhasználható 
legyen. 

4. A jármű előmelegítésére csak tüzet vagy robbanást nem okozó eszköz anyag 
használható. Erre a célra nyílt lángot használni tilos. 

5. A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni nem szabad. 

6. A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos. 

7. A járművek motorterét és egyéb részeit az olaj szennyeződéstől rendszeresen meg kell 
tisztítani. 

8. Járműveken nyílt lánggal járó javítási tevékenységet végezni csak az alkalomszerű 
tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó szabályok szerint lehet. 

9. Csak kifogástalan műszaki állapotú járműveket szabad használni. 

10. Tüzveszélyes anyag szállítása esetén a jármű vezetőfiilkéjében és rakfelületén 
dohányozni tilos! 

ll. Műszak végén az áramtalanitó kapcsolóval ellátott járművek feszültség mentesítését el 
kell végezni. 

12. Munkaszüneti időben a járművek indítókulcsait olyan helyen kell tartani, hogy tüz 
esetén a járművek biztonságos helyre történő mentése megoldható legyen. 

13. A gépjárművekben keletkezett tüzesetén a dolgozók kötelesek a rendelkezésre álló 
kézi tűzoltó készülékkel a tűz oltását megkezdeni és a tüzoltóságot értesíteni. A 
járművel lehetőleg a tüzoltók által könnyen megközelíthető, környezetet legkevésbé 
veszélyeztető helyre kell menni. 

Gépjárműtároló 

1. A gépjárműtárolóban tilos a dohányzás. 

2. A gépjárműtároló helyiséget és a tároló helyet úgy kell kialakítani és használni, hogya 
gépjárművek - szükség esetén - gyorsan és biztonságosan eltávolíthatók legyenek. 
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3. Több gépjármű tárolása esetén a gépjárművek ajtói legalább az egyik oldalon teljes 
szélességükben nyithatók legyenek, az egymás mögött álló gépjárművek között pedig 
legalább 0,80 méter távolságot kell tartani. 

4. Üzeniképtelen gépjárműveket a tárolóterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a többi 
gépjármű közlekedését, mozgását ne akadályozza. Olyan gépkocsit, amelyből csepeg 
az üzemanyag, a tárolóban elhelyezni nem sZabad. 

5. Gépjárművet udvarban az ajtó, ablak, erkély, kiürítésre, menekitésre szolgáló lépcső 
fuggőleges vetületétől minden irányban legalább 2 méter távolságra szabad elhelyezni. 

6 .. Rendezvények alkalmával az épület déli oldalán és a főbejárat előtt, a térkövezett 
részen a gépjárművek parkolása tilos. 

7. A gépjárműtárolóban akkumulátort tölteni szigoTÚan tilos. 

8. Gépjárműtároló helyiségben vagy tároló helyen éghető folyadékot, éghető gázt, az 
üzemanyagtartályon kívül tárolni, lefejteni, feltölteni nem szabad. 

9. Gépjárműtároló helyen tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag
ellátó berendezésen javítást végezni tilos. 

10. A propán-bután gázüzemű, a vegyes üzemű, illetőleg a kettős üzemű járművet tilos 
elhelyezni talajszint alatti tárolókban, valamint olyan járműtárolókban, amelyekben 
akna, vízzár nélküli csatornaszem, pincelejárat van. Ezeknél a tereknél "Biztonsági 
szelep nélküli LPG üzemű jármű részére tilos a behajtás" feliratú táblát kell 
elhelyezni. 

11. A munkahelyet utolsónak elhagyó dolgozó köteles meggyőződni arról, hogy a 
munkahelyen nem maradt-e tüzet okozó körülmény. 

12. A gépjárműtárolóban a tűzvédelmi előírások betartásáért a gépjárművezetők a 
felelősek. 

Raktár 

12. A raktárban a dohányzás tilos. A dohányzási tilalmat táblával jól látható helyen jelölni 
kell. 

13. Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát és aljzatot szabad 
használni. 

14. A helyiségben lévő elektromos berendezéseket- a folyamatos üzemre tervezettek 
kivételével - a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kivül 
helyezésük esetén a villamos tápellátásról Ie kell választani. 

15. A raktárban robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot használni, vagy ilyen 
anyaggal bármilyen tevékenységet végezni tilos. 
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16. A világítótestekre a lámpaburát minden karbantartás illetve javítás után vissza kell 
szerelni. 

17. A raktár ajtóit, míg a helyiségben személyek tartózkodnak kulccsal lezárni nem 
szabad. 

18. A raktárhelyiségekben a kézi és gépi anyagmozgatáshoz szükséges utat és ennek 
szabadon tartását biztosítani kell. 

19. A helyiséget állandóan tisztán kell tartani, az összegyűlt szemetet naponta el kell 
távolítani. 

20. A raktárban a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott dolgozó személy illetve 
személyek a felelősek. 

Vendégszobák 

1. A helyiségben villamos berendezés csak az általános részben foglaltak megtartásával 
üzemeltethető. 

2. Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugviIlát, aljzatot és világítást 
szabad használni. 

3. A helyiségben lévő elektromos berendezéseket- a folyamatos üzemre tervezettek 
kivételével - a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kivűl 
helyezésük esetén a villamos tápellátásról Ie kell választani. 

4. A helyiségben tilos a dohányzás! Egyéb nyílt lánggal végzett munka csak az 
alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzés feltételeinek meghatározása szerint 
végezhető. A feltételek meghatározása a munkát elrendelő feladata. 

5. A szobában robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárolni, használni, vagy ilyen 
anyaggal bármilyen tevékenységet végezni tilos. 

6. A szobában a berendezést úgy kell elhelyezni, hogy veszélyesetén az ott tartózkodók 
biztonságos eltávozása biztosítva legyen. A közlekedési utakat leszűkiteni még 
átmenetileg sem szabad! 

7. A helyiség ajtaját, míg a helyiségben személyek tartózkodnak kulccsal lezárni nem 
szabad. 

8. Az éghető anyagok és a villamos berendezések között olyan távolságot kell 
megtartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. 

9. A helyiséget állandóan tisztán kell tartani, a nap folyamán összegyűlt szemetet 
naponta el kell távolítani. 

10. A kiürítési útvonalat jelölő rajzot el kell elhelyezni minden szobában és a közös 
helyiségekben szintenként, jól látható helyen. 
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11. A szobákban a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott tartózkodó személy illetve 
személyek a felelősek. 

12. Közösségi épületekben, ha külfOldi személyek is előfordulhatnak, a biztonsági 
jeleket angol és német nyelven, valamint a nagy számban előforduló külföldi 
személyek anyanyelvén is fel kell tüntetni vagy ezeket helyettesítő piktogramot kell 
elhelyezni. 

Öltöző, ruhatár 

1. Az öltözőben tilos a dohányzás, azt táblával jól látható helyenje/ölni kell. 

2. Olajos, zsíros munkaruhát fa öltözőszekrényben tartani nem szabad. 

3. Az öltözőszekrényben és helyiségben ruhanemŰll, tisztálkodó cikkeken kívül más 
anyagot tartani nem szabad. 

4. Az öltözőben használt beépített elektromos berendezéseket az eltávozás előtt 
áramtalanitani kell. 

5. Egyéb elektromos berendezéseket a használat befejezése után a dugvilla kíhúzásával 
feszültségmentésíteni kell. 

6. Az öltözőhelyiségek ajtóit, míg a helyiségben személyek tartózkodnak kulccsal lezárni 
nem szabad. 

7. Az öltözőszekrények között legalább 1 méter széles közlekedési utat kell biztosítani és 
azt állandóan szabadon kell hagyni. 

8. A helyiségeket állandóan tisztán kell tartani, az összegyűIt szemetet naponta el kell 
távolítani. 

9. A helyiségben tűzveszélyes tevékenységet nem szabad végezni, kivéve az 
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység írásban meghatározott feltételei alapján. 

10. Az öltözőszekrényeket a fűtőtestektőllegalább 0,5 méter távolságra kell elhelyezni. 

11. Az öltözőben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, éghető folyadékot, 
valamint maró hatású anyagot tárolni tilos. 

12. Az öltözőkben a tűzvédehni szabályok betartásáért az ott tartózkodók a felelősek. 

Stúdió 

1. A helyiségben a dohányzás tilos! Egyéb nyílt lánggal végzett munka csak az 
alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzés feltételeinek meghatározása szerint 
végezhető. A feltételek meghatározása a munkát elrendelő feladata. 

2. A helyiséget állandóan tisztán kell tartani, a munkavégzés során összegyűIt szemetet 
naponta el kell távolítani. 
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3. A helyiségben villamos berendezés csak az általános részben foglaltak megtartásával 
üzemeltethető. 

4. Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt elektromos berendezést, 
eszközt és világítást szabad használni. 

5. A helyiségben munkavégzés céljából használt elektromos berendezéseket használat 
után ki kell kapcsolni, a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani. 

6. A helyiség ajtaját, míg a helyiségben személyek tartózkodnak kulccsal lezárni nem 
szabad. 

7. A helyiségben a közlekedési utat állandóan szabadon kell hagyni. 

8. A kapcsolószekrényen lévő kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét valamint 
rendeltetését felirattal jelölni kell. 

9. A helyiségben a stúdió üzemével nem összefüggő anyagokat elhelyezni tilos. 

10. A helyiségben a tüzvédelmi előírások betartásáért az ott dolgozó személy, illetve 
személyek a felelősek. 

Edzőterem 

l. A helyiségben villamos berendezés csak az általános részben foglaltak megtartásával 
üzemeltethető. 

2. Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt elektromos berendezést, 
eszközt és világítást szabad használni. 

3. A helyiségben lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, a 
munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani. 

4. A teremben a dohányzás tilos! Egyéb nyílt lánggal végzett munka csak az 
alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzés feltételeinek meghatározása szerint 
végezhető. A feltételek meghatározása a munkát elrendelő feladata. 

5. A teremben "robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, éghető folyadékot, 
valamint maró hatású anyagot tárolni tilos. 

6. A teremben a berendezést úgy kell elhelyezni, hogy veszélyesetén az ott tartózkodók 
biztonságos eltávozása biztosítva legyen. A közlekedési utakat leszűkiteni még 
átmenetileg sem szabad! 

7. A helyiség ajtaját, míg a helyiségben személyek tartózkodnak kulccsal lezárni nem 
szabad. 

8. Az éghető anyagok és a villamos berendezések között olyan távolságot kell 
megtartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. 
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9. A helyiséget állandóan tisztán kell tartani, a nap folyamán összegyűlt szemetet 
naponta el kell távolítani. 

10. A teremben a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott tartózkodók a felelősek. 

Üzlethelyiség 

1. A helyiségben villamos berendezés csak az általános részben foglaltak megtartásával 
üzemeltethető. 

2. Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt elektromos berendezést, 
eszközt és világítást szabad használni. 

3. A helyiségben lévő elektromos berendezéseket- a folyamatos üzemre tervezettek 
kivételével - a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kivül 
helyezésük esetén a villamos tápellátásrólle kell választani. 

4. A helyiségben a dohányzás tilos! Egyéb nyílt lánggal végzett munka csak az 
alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzés feltételeinek meghatározása szerint 
végezhető. A feltételek meghatározása a munkát elrendelő feladata. 

5. A helyiségben az "Éghető folyadék tárolása, szállítása" fejezetben meghatározott l
III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék és robbanásveszélyes osztályú aeroszol 
tárolható. Az anyagok elhelyezésének módját és mennyiségét az üzemeltetőnek 
írásban meg kell határozni. 

6. A helyiségben a berendezést úgy kell elhelyezni, hogy veszélyesetén az ott 
tartózkodók biztonságos eltávozása biztosítva legyenA közlekedési utakat leszűkíteni 
még átmenetileg sem szabad! 

7. A helyiség ajtaját, míg a helyiségben személyek tartózkodnak kulccsal lezámi nem 
szabad. 

8. Az éghető anyagok és a villamos berendezések között olyan távolságot kell 
megtartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. 

9. A helyiséget állandóan tisztán kell tartani, a nap folyamán összegyűlt szemetet 
naponta el kell távolítani. 

10. Elektromos hőt fejlesztő berendezést csak nem éghető anyagú alátéten és úgy szabad 
használni, hogy az környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen. 

ll. Mikrohullámú sütőt használat után ki kell kapcsolni. a tűzhely kezelési utasítását jól 
látható helyre ki kell függeszteni. 

12. Az üzletet utolsóként elhagyó személy köteles a helyiséget átvizsgálni és minden 
olyan körülményt megszÜlltetni, amely tűz okozója lehet. 
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13. A helyiségben a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott tartózkodó személy illetve 
személyek a felelősek. 

Pénztár 

l. Helyiségben dohányzás tilos. A dohányzási tilalmat táblával jól látható helyen jelölni 
kell. 

2. A helyiségben beépített villamos berendezés csak az általános részben leírtak alapján 
üzemeltethető. 

3. Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt elektromos berendezést, 
eszközt és világítást szabad használni. 

4. A helyiségben lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, a 
munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani. 

5. A helyiségben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, éghetö folyadékot, 
valamint maró hatású anyagot tárolni, használni, vagy ilyen anyaggal bármilyen 
tevékenységet végezni tilos! 

6. A helyiség ajtóit, míg a helyiségben személyek tartózkodnak kulccsal lezárni nem 
szabad. 

7. A helyiséget állandóan tisztán kell tartani, az összegyűlt szemetet naponta el kell 
távolítani. 

8. Tűzvédelmi előírások betartásáért az ott dolgozó személy a felelős. 

Irattár 

l. Az irattárban nyílt láng használata és a dohányzás tilos. A tilalmat táblával jóllátható 
helyen jelölni kell. 

2. A helyiségben hőt termelő elektromos berendezés nem üzemeltethető. 

3. Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát és aljzatot szabad 
használni. 

4. A helyiségben lévő elektromos berendezéseket (számítógép, világítás, rádió, stb.) 
használat után ki kell kapcsolni, a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell 
választani. 

5. A világítótestekre a lámpaburát minden karbantartás, illetve j avítás után vissza kell 
szerelni. 

6. Az irattár ajtóit, míg a helyiségben személyek tartózkodnak kulccsal lezárni nem 
szabad. 
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7. A polcok között legalább 0,8 méter széles közlekedési utat kell biztosítani, és azt 
állandóan szabadon kell hagyni. 

8. A helyiséget állandóan tisztán kell tartani, az összegyűlt szemetet naponta el kell 
távolítani. 

9. A munka befejezésekor a helyiséget tűzvédelmi szempontból ellenőrizni kell, és 
minden olyan körülményt meg kell sZÜlltetni, mely tüzet vagy robbanást okozhat. 

10. Az irattárban a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott dolgozó személy, illetve 
személyek a felelősek. 

Takarítószer raktár 

1. A helyiségben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges mennyiségű éghető anyag 
tárolható. 

2. A keletkező éghető hulladékot a munkaterületről folyamatosan, de legalább a műszak 
végén el kell távolítani. 

3. A kiürítési és mentési útvonalakat szabadon kell tartani, eltorlaszolni és leszűkíteni 
még átmenetileg sem szabad. 

4. A helyiségben lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, a 
munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani. 

5. A kiömlött, kiszivárgott anyagot azonnal fel kell itatni. 

6. Az I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot és a robbanásveszélyes osztályú 
aeroszolt nem éghető anyagú polcon vagy szekrényben kell tárolni. 

7. A helyiségben tűzveszélyes tevékenység csak az alkalomszerű tűzveszélyes 

tevékenységre vonatkozó írásbeli feltételek megtartásával végezhető. 

8. A szabályok betartásáért az ott dolgozók a felelősek. 

Elektromos kapcsoló helyiség 

1. A bejárati ajtóra az idegenek belépését tiltó táblát, valamint "Vigyázz 400 V" 
figyelmeztető táblát kell elhelyezni. 

2. A helyiségben a dohányzás tilos! Egyéb nyílt lánggal végzett munka csak az 
alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzés feltéte1einek meghatározása szerint 
végezhető. A feltételek meghatározása a munkát elrendelő feladata. 

3. A helyiséget állandóan tisztán kell tartani, az összegyűlt szemetet naponta el kell 
távolítani. 

4. A helyiségben villamos berendezés csak az általános részben foglaltak megtartásával 
üzemeltethető. 
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5. A helyiségben munkavégzés céljából használt elektromos berendezéseket használat 
után ki kell kapcsolni, a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani. 

6. A helyiség ajtaját, míg a helyiségben személyek tartózkodnak kulccsal lezárni nem 
szabad. 

7. A kapcsolószekrényben lévő kapcsolók, kismegszakítók ki- és bekapcsolt helyzetét 
valamint hovatartozását felirattal meg kell jelölni. 

8. A helyiségben egyéb, a kapcsolószekrény üzemével nem összefüggő anyagokat 
elhelyezni tilos. 

9. A helyiségben rendet és tisztaságot kell tartani, a munkák végzésekor keletkezett 
hulladékot el kell távolítani. 

10. A helyiségben a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott dolgozó személy, illetve 
személyek a felelősek. 

Gépészeti terek 

1. A helyiségekben villamos berendezés csak az általános részben foglaltak 
megtartásával üzemeltethető. 

1. Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát és aljzatot szabad 
használni. 

2. A helyiségben lévő elektromos berendezéseket- a folyamatos üzemre tervezettek 
kivételével - a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kivül 
helyezésük esetén a villamos tápellátásrólle kell választani. 

3. A helyiségekben dohányozni tilos. 

4. A gépészeti térben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárolni, használni, 
vagy ilyen anyaggal bármilyen tevékenységet végezni tilos. (kivéve karbantartás, 
javítás) 

5. A gépészeti térben semmilyen tüzveszélyes tevékenységet nem szabad végezni -
kivéve az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység írásban meghatározott feltételei 
alapján. (karbantartás, javítás) 

6. A gépészeti térben csak az üzemeltetéssel kapcsolatos anyagok eszközök tárolhatók. 

7. A helyiségben a karbantartó anyagot, berendezést úgy kell elhelyezni, hogy veszély 
esetén a dolgozók biztonságos eltávozása biztosítva legyen. 

8. Az éghető anyagok és a villamos berendezések között olyan távolságot kell 
megtartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. 
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9. A gépészeti térben a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott dolgozó személy illetve 
személyek a felelősek. 

Rendezvények 

l. Az épületben tartandó rendezvények alkalmával biztosítani kell, hogy a szabadba 
nyíló kijárati ajtók minden esetben nyitott állapotban legyenek. 

2. A helyiségek bármilyen célra történő alkalomszerű, illetve rendszeres bérbeadásakor a 
bérleti szerződésben rögzíteni kell a tűzvédelmi szabályok betartására vonatkozó 
felelősség kérdését. A szerződésben foglaltakról, továbbá a vonatkozó tűzvédelmi 
előírásokról a külső szervezet köteles bizonyíthatóan tájékoztatni saját személyzetét. 

3. Szigorúan be kell tartani a dohányzási tilalmat, illetve csak a kijelölt helyen engedhető 
meg a dohányzás. 

4. A közlekedési utakat bármilyen anyaggalleszűkíteni, illetve eltorlaszolni még 
ideiglenesen sem szabad. 

5. A fali tűzcsapszekrényeket, kézi tűzoltó készülékeket bármilyen anyaggal eltorlaszolni 
még ideiglenesen sem szabad. 

6. Rendezvényeken a küzdőtéren egy sorban elhelyezett székeket egymáshoz rögzíteni 
kell. 

7. A széksor hosszúsága a IS métert nem haladhaua meg. 

8. A széksorok között 0,6 méter távolságot kell tartani. 

9. A széksorokból kialakitott oszlopok között és két szélen két méter szélességű utat kell 
biztosítani. 

10. A küzdőtér szemben lévő oldalsó kijáratai között a kijáratok szélességével megegyező 
széles utat kell biztosítani. 

ll. A rendezvény megtartása előtt és után a munkavállalók, felügyeletet ellátók a 
hozzájuk tartozó területet kötelesek tűzvédelmi szempontból átvizsgálni, a feltárt 
hiányosságot megsZÜlltetni. 

12. Az előadások során az ideiglenes színpadon és a nézőtéren sem szabad pirotechnikai 
tevékenységet végezni, nyílt lángot (gyertya, fáklya) használni és dohányozni. 

13. Pirotechnikai tevékenységet csak épületen kivül szakképzett pirotechnikus végezhet. 

14. A helyiségek bármilyen célra történő bérbeadásakor, a rendezvények (ünnepségek) 
alkahnával a létesítmény részéről egy személyt külön meg kell bízni, aki felelős a 
tűzvédelmi szabályok betartásáért. 

15. A tűzvédelmi előírások betartásáért a rendezvényszervező a felelős. 
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TűzjeIzes 

1. Az épületben fiistérzékelők, valamint kézi jelzésadók vannak telepítve, melyek a 
Nyíregyházi Tűzoltóságra adnak át jelzést. 

2. A tűz jelzésére használható telefonok mellett a segélyhívó számokat jól láthatóan fel 
kell tüntetni. 

3. A tűzjelzést lehetőleg mindig annak a személynek kell adni, aki azt észlelte. 

4. A tűzjelző által adott jelzést személyesen meg kell erősíteni, vagy ha nincs tűz meg 
kell cáfolni. 

5. Telefonos tűzjelzés a következő hívószámokon történhet: 
• Tűzoltóság telefonszáma: 105 
• Nemzetközi segélykérő szám: 112 
• Mentőktelefonszáma: 104 
• Rendőrség telefonszáma: 107 

6. Telefonon adott tűzjelzésnek tartalmaznia kell: 
• A tűzeset helyét (pl.: Nyíregyháza, Géza utca 8-16. szám alatt a ContinentaI 

Arénában tűz van). 
• Mi ég? A tűz terjedelme (pl. elektromos szekrény, berendezési tárgyak, stb.). 
• Emberéletet veszélyeztet-e a tűz? 
• Jelzést adó személy nevét és visszahívható telefonszámát. 

Tűzoltás 

1. A tűzet észlelő dolgozó, a tűzjelzéssel egyidejűleg, a rendelkezésére álló tűzoltó 

eszközzel köteles megkezdeni és addig végezni a tűz oltását, amíg önmaga 
veszélyeztetése nélkül lehetséges. 

2. A tűz helyszínére érkező tűzoltás vezetésre jogosult, felderítés és tájékozódás után, a 
hívatásos tűzoltóság megérkezéséig szervezi és irányítja a tűzoltási feladatokat a 
tűzriadó terv előírásai szerint. 

3. A tűzoltás vezető feladata a tűz oltásának szervezése, az erőknek és az eszközöknek a 
tűz helyszínén való irányítása. A tűzeset helyszínén értékeli a kialakult helyzetet, 
meghatározza a tűzoltás módját, a beavatkozó dolgozók részfeladatait. 

4. Tűzoltás vezetésre jogosultak a tűzoltóság megérkezéséig: 
• munkavállalók 
• vezető beosztású dolgozók 
• tűzvédelmi megbízott, 
• rendezvény biztonsági vezető 
• ügyvezető 

5. A tűzoltás vezető intézkedik: 
• az áramtalanításra, 
• a vezetékes gáz elzárására, 
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• hő és füstelvezetés biztosítására, 
• szellőző- és klímaberendezések kikapcsolására, 
• a létesítményben tartózkodók mentésére, 
• befogadó,- gyülekezőhely kijelölésére, 
• veszélyes anyagok eltávolítására (gázpalack, éghető folyadék, vegyi anyag), 
• nagy értékű mozgatható berendezések, eszközök lehetőség szerinti mentésére, 
• helyiség és épület elhagyására, 
• a tűzoltósági felvonulási terület és útvonal szabaddá tételére. 

6. A tűzoltás helyszínére érkező magasabb beosztású vezető köteles átvenni a tűzoltás, 
műszaki mentés irányítását. 

7. A létesítmény tűzoltás vezetője a tűzoltóság megérkezésekor a tűzoltás vezetését 
átadja a tűzoltók vezetőjének. 

8. A tűzoltásban, mentésben közvetlenül résztvevők kötelességei: 
• Az eset helyszínére érkezéskor a kapott utasításnak megfelelően hajtsa végre a 

feladatokat, a munkavégzés során védje saját és társai életét, testi épségét. 
• A kapott feladatot a legnagyobb megfontoltsággal, körültekintéssel és a 

legveszélytelenebb módon végezze. 
• Vigye magával azokat a felszereléseket, amelyek a meghatározott feladatok 

végrehajtásához szükségesek. 
• Az esemény helyszínén a kijelölt helyét csak közvetlen élet- vagy 

balesetveszély esetén hagyhatja el. 
• Minden rendelkezésre álló eszközzel segítse társait, figyelmeztesse a 

veszélyeztetetteket, szükség esetén intézkedj en mentésükre. 
• Gondoskodjon a sérült, füstmérgezést szenvedett személyek ellátásáról. 

9. A tűzoltásban résztvevőket határozott, pontos, félreérthetetlen utasításokkal kell 
irányítani. 

10. Az oltási módszerek közül azt kell alkalmazni, melyaz emberéletet, a testi épséget a 
legkisebb mértékben veszélyezteti és a legrövidebb idő alatt, a legkisebb kárral 
végezhető el. 

11. A kis kiterjedésű tüzek esetén egy vagy több kézi tűzoltó készülék egyszerre történő 
használatával kell a tűz oltását elvégezni. 

12. A kézi tűzoltó készülék, égő személy oltására nem használható. 

13. A vízzel,- habbaloltó felszerelések használata előtt a helyiség épületrész, épület 
áramtalanítását minden esetben el kell végezni. 

14. A tűzoltás akkor tekinthető befejezettnek, ha nem áll fenn avisszagyulladás 
lehetősége. 

Személyek mentése 

1. Az életveszélybe került személyek mentését - mint az első és legfontosabb feladatot -
akár anyagi kár okozásával is el kell végezni. 
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2. A mentési sorrendet a tűzoltás vezető dönti el. 

3. A veszélyeztetett személy mentését - annak akarata ellenére is - végre kell hajtani. 

4. A mentést, ha kényszerítő körülmény másként nem indokolja, legalább két 
személynek kell végrehajtania. 

5. A tűzoltás vezető az életmentés elrendelésekor döntsön: 
• amentés sorrendjéről, módjáról, eszközeiről, 
• a mentést végrehajtók kijelöléséről. 
• a kiürítési és mentési útvonalak kijelöléséről, biztosításának módjáról, 
• a kimentettek ideiglenes elhelyezéséről, a befogadó hely megjelöléséről, 

6. Olyan mentési módot kell választani, ami a mentendő és a mentést végző személyekre 
nézve a legkisebb kockázattal jár. 

7. Mentésre, kiürítésre mindig a legbiztonságosabb, legkedvezőbb természetes útvonalat 
kell választani. Ennek hiányában a tűzoltóság, illetőleg más szervezet mentőeszközei 
használhatók. 

8. A tűz által veszélyeztetett területről a személyek mentését a tűzoltás vezető utasítása 
szerint a tűz által nem veszélyeztetett helyre kell végrehajtani. 

9. Tűz következtében sérült személyeket elsősegélynyújtásban kell részesíteni. 

Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat 

1. Az űzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, 

időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról a mellékletben meghatározott módon és 
gyakorisággal gondoskodni. 

2. Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást 
el kell végezni és annak eredményét írásban kell dokurnentálni. 

3. Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás 
és a javítás során figyelembe kell venni a gyártó vonatkozó előírásait. 

4. Az üzemeltető köteles az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás, az időszakos és a 
rendkívüli felülvizsgálat során megállapított hibák javításáról a hiba súlyosságától 
függő időn belül gondoskodni. 

5. Az üzemeltetőnek a felülvizsgálat, karbantartás, javítás idején csökkenő védelmi 
szintet alkalmas megoldásokkal ellensúlyoznia kell. 

6. Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés 

megfelelő végrehajtásához szükséges ismeretekkel és az üzemeltető által kiállított, 
erre vonatkozó írásbeli meghatalmazással. 
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Záró rendelkezések 

J elen tűzvédelmi szabályzat hatálybalépésével minden e tárgyban kiadott korábbi utasítás, 
rendelkezés hatályát veszti. 

A tűzvédelmi szabályzat a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. által üzemeltetett 
Continental Aréna minden dolgozójára kötelező érvényű. 

A tűzvédelmi szabályzatban meghatározott megelőző tűzvédelmi intézkedéseket minden 
dolgozó köteles előzetes felszólítás nélkül megtartani. 

A tűzvédelmi szabályzat előírásainak megszegőivel szemben munkáltatói intézkedést 
kezdeményezek. 

Nyíregyháza, 2016. augusztus 10. 

Összeállította: 

Ellenőrizte és jóváhagyta: 

Qualifikáció 
Tűz, Munka és Környezetvédelmi 

Tanácsadó és Szolgállató Betéti Társas", 
4484 Ibrány, Lehel u, 18, 

Cg,: 15-06-092610 A,sz,: 21927601-2-15 

47 

~.~v.~ .. t.P..~ .. 4:.k--. 
Szilágyiné Tábori Katalin 

Qualifikáció Bt. 

......... 6..~ ........ ) . .!. .... .. 
Kósa Árpád 
ügyvezető 



TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT CONTINENTAL ARÉNA 

Mellékletek 

Nyilvántartás tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről 

Az alábbi munkakörökben kizárólag érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy 
foglalkoztatható: 

l. 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 feldolgozását, technológiai felhasználását végzők. 

3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők. 
4. Tűzgátló, rustgátló 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, 

felü1vizsgálatát végzők. 
9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, 

felülvizsgálatát végzők. 
10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, 

valamint az üzembe helyező mérnökök. 
ll. 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 rustelvezető rendszerek telepítését, felü1vizsgálatát, karbantartását, 

javítását végzők. 
14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők. 
15. Tűzgátló tömítések beépítését, felü1vizsgálatát, karbantartását, javítását végzők. 
16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők. 

Érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvány hiányában a saját, illetve a külső munkavállaló 
a pontban megjelölt munkakörökben nem foglalkoztatható. 
Szakvizsgával kell rendelkeznie armak a személynek is, aki az l-9., és 12-13. pontban 
meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenü1 irányítja. 
A szakvizsga-bizonyítványok meglétét és érvényességét folyamatosan vizsgálni kell. 

Név Szül. idő Témakör Vizsga kelte Vizsgabiz. 
S.sz. száma 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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Feltétel alkalomszei"ű tűzveszélyes munka végzéséhez 

A 20 .... év ................ hó ...... napján megtartott helyszíni szemle, valamint a 54/2014. (XII. 5.) 
BM rendelettel közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzat XVIII. fejezet 184.§ (3) 
bekezdésben előírtak alapján: 

20 ' h' "'I "~o .......... ev.............................................. o .............. nap .................. orato .................... orrug 
......................................................................................................................................... (helyen) 
................................................................................................................................ new dolgozó 
Születési hely, idő ..................................... Szakvizsga biz. száma: ........................ . 

alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végezhet, a tűzvédelmi szabályzat előírásai és az 
alábbi feltételek végrehajtása, illetve megtartása mellett. 

Tűzvédelmi előírások, feltételek: 
A helyszínen az ott keletkező tűz oltására alkalmas legalább ...... db ............. típusú tűzoltó 
készüléket és ........................................................ ( eszközt) kell készenlétben tartani. 

A tevékenység befejezése után köteles meggyőződni, hogy tüzet okozó körülmény, állapot 
nem jött-e létre. 
A munkát végző a munka befej ezését a munkát elrendelőnek köteles bejelenteni. 

munkát elrendelő aláírása 

A feltételben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, azok megtartásáért büntetőjogi 
felelőséget vállalok. 

......................................... , 20 ........................... hó ......... nap. 

. munkát végző aláírása 

Tűzveszélyes munkát végeztető helyi vezető külön előírásai: 

......................................... , 20 ......................... hó .......... nap 

helyi vezető aláírása 
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Tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenység bejelentése 

Ügyirat szám: 

Címzett: ................................................................ . 

(A tűzvédelmi hatóság megnevezése) 

Tárgy: Tűzvédelmi helyzetre kiható 
tevékenység bejelentése 

Az 1996. évi XXXI. törvény 20. § (I) bekezdés. alapján bejelentem, hogy 

.................................................................................................... (megnevezés, címe) a területén 

tűzvédeImi helyzetre kiható új tevékenységet kezdünk meg, amely a kockázati osztály 

megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal 

történő nővelését eredményezi (az új tevékenység leírása: pl. új technológiai folyamat 

bevezetése, új terméke ek) tárolása, felhasználása, tűz-, vagy robbanás veszélyes gép, 

berendezés leírása, az új tevékenység igényelt-e építési, működési engedélyezési eljárás 

lefolytatását stb.) 

A tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenység megkezdésének várható időpont ja: 

Az ügyintézésért felelős személy megnevezése (név, beosztás, telefonszám) 

......................................... , 20 ....................... hó .......... nap 
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Új belépő tűzvédelmi oktatása 

Név: ............................................................................................................ . 

Szül.hely: ............................................... év ............. hó ............ nap .......... . 

Anyja neve: ................................................................................................ . 

Foglalkozása: ............................................................................................. . 

Munkahelye: .............................................................................................. . 

Elismerem, hogy a mai napon a munkába lépésem alkalmával a tűz elleni védekezésről, a 
műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Tv. 22. § (3.) bekezdése 
értelmében munkakörömre vonatkozó tűzvédelrni oktatásban részesültem. 
Az oktatás kiterjedt az általam végzett tevékenység tűzveszélyére, a tűzvédelmi szabályzat, 
tűzriadó terv tartalmára, a tűz esetén követendő magatartásra, a tűzoltó eszközök, 
felszerelések gyakorlati használatára és a tűzvédelmi szabályok megszegésének 
következményeire . 

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

dolgozó aláírása oktatást végző aláírása 
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Tűzoltó készüléket készenlétben tartó ellenőrzési kötelezettségei 

A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogya 
tűzoltó készülék: 

• az előírt készenléti helyen van-e, 
• rögzítése biztonságos-e, 
• látható-e, 
• magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva 

olvasható-e, 
• használata nem ütközik -e akadályba, 
• a nyomásmérő vagy jelző műszerénekjelzése a működési zónában található-e, 
• hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e, 
• plombája, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó OKF jele sértetlen-e, 
• karbantartása esedékes-e, 
• készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és 
• állapota kifogástalan, üzemszerű-e. 

Az üzembentartó szűkség esetén köteles gondoskodni a hiányosságok megszüntetéséről. 

Csak olyan készüléket szabad készenlétben tartani, amely a fenti vizsgálati szempontoknak 
megfelel. 

52 



TÜZVÉDELWITSZABÁLYZAT cONTINENTAL ARÉNA 

Tűzoltó készülékek számának meghatározása 

l. táblázat 

MSZEN 
MSZEN 3-7 1866 

Oltóanyag- szabvány szerinti szabvány 
egység [OE] tűzosztály szerinti 

tűzosztály 

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 IB 
17 HB 
18 III B 
19 IVB 

2. táblázat 

Önálló rendeltetési Robbanás-
egységvagy Általános veszélyes 

szabadtér esetben anyag 
alapterületig m2 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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TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT CONTINENTAL ARÉNA 

Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat 

üzemeltetői ellenőrzés időszakos felülvizsgálat, karbantartás 

érintett műszaki megoldás dokumentálás dokumentálás 
ciklusidö szükségessége és ciklusidö szükségessége és 

módja módja 

6hó (+ 1 hó) ffizvédelmi üzemeltetési 

tűzoltó készülék 3 hó (+ 1 hét) 
tüzvédelmi üzemeltetési 12hó (+ I hó) napló 

napló 5 év (+ 2 hó), (Felülvizsgálatra nincs 

10 év (+ 2 hó) követelmény) 

fali tűzcsap, vízforrások, nyomásfokozó 6 hó tűzvédelmi üzemeltetési lÜzvédelmi 
szivattyú, száraz oltóvizvezeték (+ I hét) napló 

12 hó (+ I hét) 
üzemeltetési napló 

1 nap, 
6 hó (+ I hét), 

beépített lÜzjelző berendezés 1 hó, tűzvédelmi üzemeltetési tüzvédelmi 

3 hó (+ 1 hét) 
napló 12 hó (+ I hét) üzemeltetési napló 

beépített lÜzoltó berendezés 
1 hét, tűzvédelmi üzemeltetési 

12 hó (+ 1 hét) 
tűzvédelmi 

1 hó napló üzemeltetési napló 

tűz- és hibaátjelző berendezés 1 nap 
tüzvédelmi üzemeltetési 

6hó(+lhét) 
lÜzvédelmi 

napló üzemeltetési napló 

tüzoltó felvonó 3 hó (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési 12 hó (+ 1 hét) 
lÜzvédelmi 

napló üzemeltetési napló 

evakuációs hangrendszer I nap 
tűzvédelmi üzemeltetési 

6 hó (+ 1 hét) 
lÜzvédelmi 

napló üzemeltetési napló 

biztonsági világítás IM 
lÜzvédelmi üzemeltetési 

12 hó (+ 1 hét) 
lÜzvédelmi 

napló üzemeltetési napló 

pánikzár, vészkijárati zár, vészkijárat Rendezvények előtt, tűzvédeImi üzemeltetési 
6hó(+ I hét) 

lÜzvédelmi 
biztosító rendszer min. 3 hó (+ 1 hét) napló üzemeltetési napló 

lÜzgátló nyilászárók 1 hó 
tűzvédelmi üzemeltetési 

6hó(+lhét) lÜzvédelmi 

tuzgátló napló üzemeltetési napló 

lezárások lÜzvédelmi lÜzgátló záróelemek nincs követelmény 6hó(+lhét) 
üzemeltetési napló 

rustelvezetö, légpótló 3M (+ 1 hét) tűzvédelrni üzemeltetési 
6hó(+lhét) 

lÜzvédelmi 
szerkezet napló üzemeltetési napló 

rustelszívó, légpótló 3 hó (+ I hét) tűzvédelmi üzemeltetési 
6 hó (+ 1 hét) 

tűzvédelmi 
ventilátor napló üzemeltetési napló 

hő és rust fiistmentesítő ventilátor 3 hó (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési 
6 hó (+ 1 hét) 

lÜzvédehni 

eneni napló üzemeltetési napló 

védelem 
tűzvédelmi üzemeltetési lÜzvédelmi 

megoldásai rustcsappantyú, zsalu 3 hó (+ I hét) 
napló 

6hó(+ 1 hét) 
üzemeltetési napló 

rustgátló nyilászáró 3 hó (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési 
6hó(+ 1 hét) tüzvédelmi 

napló üzemeltetési napló 

mobil rustkötény 3 hó (+ I hét) tűzvédelmi üzemeltetési 
6hó(+lhét) 

lÜzvédelmi 
napló üzemeltetési napló 

biztonsági tápforrásnak minősülő 
1 hó (+ 3 nap) 

tűzvédelmi üzemeltetési 
6hó(+ I hét) 

lÜzvédelmi 
dízelaggregátor napló üzemeltetési napló 

biztonsági tápforrásnak minősülő 1 hó (+ 3 nap) tűzvédelmi üzemeltetési 
6hó(+ 1 hét) lÜzvédelmi 

akkumulátor, szünetmentes tápegység napló üzemeltetési napló 
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