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ELSŐ RÉSZ 
 

I. FEJEZET 
 

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA 
 
1. A Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) szervezeti és személyi hatálya: 
1/1. A Szabályzat hatálya kiterjed a Tolna Megyei Balassa János Kórház és Intézményeivel 
(továbbiakban: Kórház) közalkalmazotti munkaviszonyban álló és más jogállásban foglalkoztatott 
munkavállalókra, valamint a Kórház területén tevékenységet végző és tartózkodó, - továbbá külön 
jogszabály szerint munkaviszonyban álló és szolgáltatást nyújtó - magánszemélyekre, jogi személyekre, 
magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteire. 
1/2. A tűzvédelmi rendelkezéseket - ezen Szabályzatban foglalt eltérésekkel - a Kórház területén 
tevékenységet végző felügyeleti szerveknek és együttműködőknek be kell tartani.  
1/3. A tűzvédelmi rendelkezéseket - ezen Szabályzatban foglalt eltérésekkel - a Kórház területén 
tevékenységet végző, - külön jogszabály szerint munkaviszonyban álló és szolgáltatást nyújtó - 
magánszemélyeknek, jogi személyeknek, magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezeteinek be kell tartani.  
1/4. A tűzvédelmi rendelkezéseket - ezen Szabályzatban foglalt eltérésekkel - a Kórház területén 
tartózkodó, valamint az egészségügyi ellátásban érintett magánszemélyeknek is érvényesíteniük kell.  
2. A Szabályzat területi és tárgyi hatálya: 
2/1.  A Szabályzat hatálya kiterjed a Kórház tulajdonában, használatában kezelésében, és 
bérleményeiben lévő létesítményekre, építményekre, épületekre, szabad terekre, gépekre, 
berendezésekre, eszközökre, továbbá az anyagokra és a technológiák alkalmazására. 
2/1. A tűzvédelmi rendelkezéseket - ezen Szabályzatban foglalt eltérésekkel - a Kórház területén külön 
jogszabály szerint munkaviszonyban álló és szolgáltatást nyújtó - magánszemélyek, jogi személyek, 
magán - és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei által használt 
létesítményekre, építményekre, épületekre, szabad terekre, gépekre, berendezésekre, eszközökre, 
továbbá az anyagokra és a technológiák alkalmazására is érvényesíteni kell. 
3. A Szabályzat szervezeti és területi hatályát érintő létesítmények és szervezeti egységek a Kórház 
Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ) figyelembe vételével: 
 
LÉTESÍTMÉNYEK 
3/1. Tolna Megyei Balassa János Kórház „Régi Kórház” (7100. Szekszárd Béri Balogh Ádám u. 2.) 
HRSZ: 1876/6 
3/2. Tolna Megyei Balassa János Kórház „Központi Kórház” (7100. Szekszárd Béri Balogh Ádám u. 5-
7.) HRSZ: 4727/7, HRSZ: 4727/6, HRSZ: 4727/1 
3/3. Tolna Megyei Balassa János Kórház Mosoda és textilgazdálkodási üzem (7100. Szekszárd Béri 
Balogh Ádám u. 5-7.) HRSZ: 4709/1 
3/4. Tolna Megyei Balassa János Kórház Foglalkozás-egészségügyi Szakellátás és Alapszolgálat  
(7100. Szekszárd Dr. Szentgáli Gy. u. 2.)  
3/5. Tolna Megyei Balassa János Kórház Dombori Üdülője (7133. Fadd- Dombori üdülő telep Duna sor 
13.) HRSZ: 3506 (IDEGENFORGALMI TEVÉKENYSÉG SZÜNETEL, VAGYONVÉDELMI ÉS 
PORTASZOLGÁLAT NEM BIZTOSÍTOTT) 
3/6. Tolna Megyei Balassa János Kórház Gazdaság (7100.Szekszárd Palánki u.) HRSZ:01639/4 
(MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG SZÜNETEL, VAGYONVÉDELMI ÉS 
PORTASZOLGÁLAT BIZTOSÍTOTT) 
3/7. Kórház elérhetősége: 
7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5-7. 
Telefon, FAX: 
(+36)74 501-500, (+36)74 501-530 
E-mail: 
info@tmkorhaz.hu 
Internet: 
http://portal.tmkorhaz.hu/ 

 

mailto:info@tmkorhaz.hu
http://portal.tmkorhaz.hu/
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II. FEJEZET 

 
A TŰZVÉDELMI FELADATOKAT IS ELLÁTÓ SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS 

KÖTELEZETTSÉGEI 
 
1. A Kórháznál az SZMSZ rendelkezései értelmében közvetlen első számú és munkahelyi 
vezetőnek minősül: 
1/1. Főigazgató  
1/2. A mellékletben jelölt munkahelyi vezetők (továbbiakban: szervezeti egységek vezetői) 
2. A Szabályzatban foglaltak érvényesítésével összefüggő általános jogok és kötelezettségek: 
2/1.  A tűzvédelmi feladatok végrehajtásának megszervezéséért a Főigazgató a felelős. 
2/2.  A Főigazgató írásbeli megbízással kijelöli a tűzvédelmi megbízottakat.  
2/3.  A tűzvédelmi megbízotti feladatokat a szervezeti egység vezető látja el. 
2/4. Tűzvédelmi megbízottat kell kijelölni mindazon szervezeti egységnél, ahol a munkavállalók 
létszáma eléri - beleértve a szervezeti egység vezetőjét - az 10 főt.  
2/5. A tűzvédelemmel összefüggő feladatok irányításáért, végrehajtás ellenőrzéséért a Gazdasági-
műszaki igazgató a felelős. 
2/6. A tűzvédelmi vezetőt a Gazdasági-műszaki igazgató bízza meg, aki feladatát szerződés alapján látja 
el. 
3. A Főigazgató tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei: 
3/1.  Kialakítja a Kórház tűzvédelmi szervezetét, és biztosítja a működéshez, képesítéshez, oktatáshoz, 
az eredményes munkához szükséges, személyi, tárgyi, anyagi feltételeket. 
3/2.  Meghatározza a Kórház sajátosságait figyelembe vevő tűzvédelmi rendelkezéseket, annak 
végrehajtásának módját, feladatait, a tűzvédelmi oktatás, vizsgáztatás rendjét. 
3/3. Gondoskodik arról, hogy a Kórház munkavállalói munkába álláskor, továbbá szükség szerint, ezen 
Szabályzatban meghatározott időszakonként a munkakörüknek megfelelő tűzvédelmi oktatásban 
részesüljenek. 
3/4.  A tűzvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásáról önálló jog- és hatáskörrel rendelkező 
szervezetei útján gondoskodik. 
3/5.  Gondoskodik arról, hogy a tűzvédelmi feladatokat arra szakmailag alkalmas személy lássa el. 
3/6.  Kikéri a tűzvédelmi vezető véleményét tűzvédelmi ügyben, továbbá minden olyan megbeszélésre 
meghívja, ahol a tűzvédelmi kérdés napirendre kerülhet. 
3/7. Biztosítja a tűzvédelmi vezető részére a megjelenést - lehetőség szerint - más szakmai szervek által 
szervezett tűzvédelmi továbbképzéseken. 
3/8. A tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzések megnyitóján a Kórház tűzvédelmi vezetőjével együtt 
részt vesz, vagy intézkedésre jogosult vezetővel magát képviselteteti. 
3/9. A közvetlen fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes állapot megszüntetésére intézkedik a 
tűzvédelmi vezető útján. 
3/10. Elősegíti a tűzvédelmi vezető útján a tűzvizsgálat megtartását, a tűz keletkezési okának és 
kárértékének megállapítását. 
3/11. Dönt, illetőleg intézkedik mindazon ügyekben, melyeket jogszabály vagy e Szabályzat 
kifejezetten hatáskörébe utal, vagy melyeket saját hatáskörébe von. 
4.    A Szervezeti egység vezető tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei: 
4/1. Köteles megismerni és elsajátítani a tűzvédelmi előírásokat, szabályokat.  
4/2. Köteles gondoskodni a Szabályzatban foglaltak végrehajtásáról és rendszeres ellenőrzéséről. 
4/3. Felelős a szervezeti egységének rendjéért, tisztaságáért, a tűz- és robbanásveszélyes anyagok 
raktározásának, tárolásának előírás szerinti végrehajtásáért, a dohányzás és nyílt láng használata 
tilalmának megtartásáért. 
4/4. Felelős azért, hogy a vezetése alatt álló szervezeti egységénél a munkavégzés során a közlekedési, 
illetőleg a tűzoltó-felszereléshez vezető utak, valamint a kiürítésre számításba vehető útvonalak 
szabadok legyenek. 
4/5. Köteles az irányítása alá tartozó szervezeti egységénél a tűzvédelmi feladatok ellátásához a munkát 
úgy megszervezni, hogy minden tűzvédelmi előírás érvényesüljön. 
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4/6. Köteles tájékoztatni felettesét azokról a gátló körülményekről, mulasztásokról, melyek a 
Szabályzatban előírtak végrehajtását akadályozzák. 
4/7. Köteles a munkavégzést azonnal leállítani, és haladéktalanul intézkedést tenni, amennyiben tűz 
vagy robbanásveszély áll fenn. 
4/8. Gondoskodik az előírt rendszeres tűzvédelmi oktatások megtartásáról, annak előírásszerű 
nyilvántartásáról. 
4/9. Gondoskodik az új munkavállaló munkába lépését megelőzően annak tűzvédelmi oktatásáról. 
4/10. Biztosítja és kötelezi a részvételt az irányítása alá tartozó munkavállalók számára az előírt 
időközönkénti tűzvédelmi oktatásokon, vizsgákon. 
4/11. Figyelemmel kíséri a tűzvédelmi berendezés, készülék, felszerelés üzemkész állapotát. 
4/12. Köteles a tűzvédelmi eszközök pótlására intézkedést tenni. 
4/13. Köteles intézkedni a tűzvédelmi vezető észrevételeire. 
4/14. Gondoskodik a tűzvédelmi vezető tájékoztatásáról, amennyiben szervezeti egységénél: 
a) A tűzvédelemre kiható változás történt (átalakítás, rendeltetéstől eltérő használat stb.) 
b) A tűzoltó készülékek, tűzvédelmi eszközök meghibásodásáról és rendellenességekről. 
4/15. Szervezeti egységénél köteles meghatározni az alkalmi tűzveszélyes munka végzésének feltételeit. 
4/16. Köteles eltiltani a munkavégzéstől azt a munkavállalót, aki: 
a) Munkavégzésével saját és mások testi épségét veszélyezteti, illetve tevékenységének következménye 
lehet tűz, vagy más rendkívüli esemény, 
b) Nem ismeri a tűzvédelmi Szabályzat rá vonatkozó rendelkezéseit. 
c) Figyelmeztetés ellenére sem vesz részt a tűzvédelmi oktatáson, valamint vizsgán. 
4/17. Szervezeti egységénél köteles gondoskodni arról, hogy a munkaterületek helységei tűz esetén 
akadálytalanul megközelíthetőek legyenek, az ajtók, kijáratok nyithatósága biztosítva legyen. 
4/18. Köteles részt venni, vagy gondoskodni képviseletéről a szervezeti egységénél tartott tűzvédelmi 
hatósági szemlén, ellenőrzésen és segíteni a tűzvédelmi hatóság ellenőrző szervek munkáját.  
4/19. Köteles az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedést és javaslatot tenni 
feletteséhez. 
4/20. Tűz esetén, a tűzoltóság megérkezéséig irányítja a tűz oltását, a személyek mentését, az anyagi 
javak biztonságba helyezését.  
4/21. Közreműködik és segíti a tűzvédelmi hatóság tűzvizsgálati tevékenységét. 
5. A Munkavállaló tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei: 
5/1. Minden munkavállaló köteles a tűzvédelmi előírásokat, a Szabályzat tartalmát megismerni, azokat 
betartani, a tűzeseteket megelőzni, valamint a tűzvédelmi vezető felhívásának eleget tenni. 
5/2. Munkakörének betöltéséhez szükséges, illetve azzal kapcsolatos tűzvédelmi oktatáson és vizsgán 
részt venni. 
5/3. A munkaköréhez kapcsolódó gépeket, berendezéseket, egyéb eszközöket és anyagokat 
munkakezdés előtt a kezelési utasításoknak megfelelően megvizsgálni, azokat rendeltetésszerűen 
használni. 
5/4. Munkahelyén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan körülményt megszüntetni, amely tüzet 
okozhat. 
5/5. Amennyiben tűz- vagy robbanásveszélyt észlel, köteles azt megszüntetni, közvetlen munkahelyi 
vezetőjének azonnal jelenteni. 
5/6. A munkahelyen a készenlétbe helyezett tűzoltó készülékeket, felszereléseket, eszközöket a 
Szabályzatban foglaltak szerint használni. 
5/7. A Szabályzatban előírt időszakonként köteles részt venni az általános, munkahelyi, ismétlődő, 
valamint a rendkívüli tűzvédelmi oktatáson, képzésen és vizsgán. A tűzvédelmi szakvizsga-
bizonyítványt köteles megőrizni, szükség esetén azt a munkavégzése során a tűzvédelmi hatóság 
rendelkezésére bocsátani. 
5/8 A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység 
során keletkezett fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó 
anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után 
el kell távolítani. 
 5/9. Az alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzéshez írásbeli engedélyt kérni, és azt a munkavégzés 
során magánál tartani, az abban foglaltakat maradéktalanul érvényesíteni. 
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 5/10. A kijelölt menekülési útvonalakat, ajtókat, átjárókat köteles folyamatosan használható állapotban 
tartani.  
5/11. Munkahelyén az anyagtárolásra vonatkozó tűzvédelmi előírásokat köteles maradéktalanul 
betartani. 
5/12. Mindazon épületeknél ahol, beépített tűzjelző berendezés létesítésére került sor és ott, amennyiben 
- műszaki meghibásodásból, vagy gondatlanságból adódóan - érzékelő vagy kézi jelzés adó aktiválása 
történt megteszi a szükséges intézkedéseket. 
5/13. Tűz esetén, a tűzoltóság megérkezéséig részt vesz a biztonsági szabályok betartása mellett a tűz 
oltásában, a személyek mentésében, az anyagi javak biztonságba helyezésében. 
5/14. Közreműködik a tűzvédelmi hatóság tűzvizsgálati tevékenységében. 
6.  A Biztonsági szolgálat munkavállalói tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei:  
(e fejezet 5.-ös pontjaiban felsoroltakon túlmenően) 
6/1. Biztosítási feladatokat lát el a Kórház területén veszélyes anyag (cseppfolyós oxigén, orvosi 
gázpalackok stb.) beszállítása során. 
6/2. Külső szolgáltató által végzett cseppfolyós oxigén átfejtésekor, valamint az orvosi gázpalackok 
gázpalack tárolóba történő elhelyezésekor gondoskodik arról, hogy a tevékenység környezetében 
illetéktelen személyek ne tartózkodjanak. 
6/3. Biztosítási feladatokat lát el a központi kórház területén helikopter leszállóhelynél (heliport) a 
helikopter leszállásától annak felszállásáig. 
6/4. A  6/3. pontban jelölt biztosítási feladat - továbbá - kiterjed a föld feletti tűzcsap szerelvényeinek, 
valamint a tűzoltó-készülék előkészítésére és készenlétben tartására. 
6/5. Biztosítási feladatokat lát el tűzeset bekövetkezésekor, illetőleg a katasztrófavédelem, valamint a 
tűzoltóság által végzett műszaki mentési feladatainak során, a tűzoltás-vezető által meghatározottak 
szerint. 
6/6. Biztosítási feladatokat lát el a katasztrófavédelem, valamint a tűzoltóság által tartott gyakorlatok 
során a gyakorlatvezető rendelkezése szerint. 
6/7. Mindazon épületeknél ahol beépített tűzjelző berendezés létesítésére került sor és ott, amennyiben - 
műszaki meghibásodásból, vagy gondatlanságból adódóan - érzékelő vagy kézi jelzés adó aktiválása 
történt megteszi a szükséges intézkedéseket. 
6/8. Az időszakos járőrözése, illetőleg biztosítási feladatai, valamint gépjármű forgalom és gépjárművek 
ellenőrzése során a tapasztalt tűzvédelmi rendellenességekről, szabálytalanságokról tájékoztatást ad – 
vezetője egyidejű értesítése mellett - a tűzvédelmi vezetőnek. 
 

III. FEJEZET 
 

A TŰZVÉDELMI SZERVEZET FELADATÁRA, FELÉPÍTÉSÉRE, MŰKÖDÉSI ÉS 
IRÁNYÍTÁSI RENDJÉRE ÉS A TŰZVÉDELMI ESZKÖZÖK-BERENDEZÉSEK 

FELÜLVIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 

1. A tűzvédelmi szervezet tagjai: 
1/1. Főigazgató  
1/2. Főigazgató-helyettes, orvos igazgató 
1/3. Gazdasági-műszaki igazgató 
1/4. Ápolási igazgató 
1/5. Tűzvédelmi megbízotti feladatokat ellátó szervezeti egység vezetők 
1/6. Tűzvédelmi vezető 
1/7. Munkavédelmi vezető 
1/8. Környezetvédelmi vezető 
1/9. Biztonsági szolgálat osztályvezető 
2.  A tűzvédelmi szervezet feladatai és működési rendje: 
2/1. A Főigazgató gondoskodik a Kórház tűzvédelmi szervezetének jogszabály szerinti működtetéséről. 
2/2. A Gazdasági-műszaki igazgató a Főigazgató távollétében, valamint átruházott jogkörénél fogva 
Kórházi tűzvédelmi tevékenységének irányítója, valamint a Főigazgató megbízásából a tűzvédelmi 
vezető munkája felett közvetlen felügyeletet lát el. 
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2/3. A Gazdasági-műszaki igazgató gyakorolja a jogi rendelkezésekben, illetőleg ezen Szabályzatban 
előírt, vagy a Főigazgató által átruházott hatásköröket és jogköröket a Szabályzat ELSŐ RÉSZ II. 
FEJEZET 3. pontja alapján. 
2/4. A szervezeti egység vezető - egyben tűzvédelmi megbízott -, a vezetése alatt álló szervezeti 
egységénél gondoskodik a tűzvédelmi rendelkezések érvényre juttatásáról. 
2/5. A tűzvédelmi vezető tűzvédelmi feladatait a Gazdasági-műszaki igazgató alárendeltségében látja el. 
2/6. A tűzvédelmi megbízott a tűzvédelmi feladatait, a tűzvédelmi vezető felügyelete és szakmai 
segítségnyújtása mellett látja el. 
2/7. A munkavédelmi, a környezetvédelmi és a biztonsági szolgálat vezetője közvetlenül együttműködik 
a tűzvédelmi vezetővel, segíti annak munkáját. 
3. A tűzvédelmi vezető feladatai és kötelezettségei: 
3/1. A tűzvédelmi vezető a Kórház tűzvédelmének szakmai vezetője. 
3/2. Ellenőrzési hatásköre és intézkedési joga a Kórház egészére kiterjed, amelyet a Főigazgató, illetve 
Gazdasági-műszaki igazgató felhatalmazása alapján lát el. 
3/3. Feladata elősegíteni a Kórház területén a tűzvédelmi szabályok, előírások végrehajtását, továbbá 
irányítja a tűzvédelmi munkát. 
3/4. Gondoskodik arról, hogy a munkavállalók megismerjék a Szabályzatban előírtakat, a tűzoltó 
felszerelések, készülékek kezelését, a tűzjelzés módját, a riasztás végrehajtását, a kiürítés rendjét és a 
tűzoltási feladatokat. 
3/5. Folyamatosan ellenőrzi a Kórház tűzvédelmi helyzetét, meghatározott rendszerességgel ellenőrzést, 
tűzvédelmi bejárást végez. 
3/6. Ellenőrző és elemző tevékenységet végez a veszélyforrások feltárása érdekében, az észlelt 
hiányosságok megszüntetésére javaslatot tesz. 
3/7. Rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok megtartását, a hiányosságok 
megszüntetése érdekében intézkedést tesz. 
3/8. Nyilvántartja a Kórház tűzvédelmi felszereléseit, berendezéseit, készülékeit és javaslatot tesz az 
eszközök üzemképességének fenntartására, rendszeres karbantartásukra és felülvizsgálatukra. 
3/9. Javaslatot tesz a tűzoltóeszközök, tűzvédelmi felszerelések beszerzésére, a Szabályzatban előírt 
helyekre történő felszerelésére. 
3/10. A Kórház területén a tűzvédelmi helyzetre kiható változásoknak megfelelően a szükséges 
intézkedésekre javaslatot tesz. 
3/11. Elkészíti és naprakészen tartja a Kórház tűzvédelmi dokumentációit, valamint javaslatot tesz azok 
módosítására, kiegészítésére. 
3/12. A szervezeti egységek vezetőivel és a munkát elrendelővel együtt - indokolt esetben - javaslatot 
tesz a fokozottan tűz vagy robbanásveszéllyel járó munkavégzés biztonsági feltételeire. 
3/13. Oktatási tematikát készít és elvégzi a munkavállalók előírt tűzvédelmi oktatását. 
3/14. Az új munkavállalók oktatásról, valamint a tűzvédelmi szakvizsgáztatásról nyilvántartást vezet, az 
ezzel kapcsolatos adminisztrációt naprakész állapotban tartja. 
3/15. Közvetlen fokozottan tűz- vagy robbanásveszély esetén intézkedik annak megszüntetéséről. 
Indokolt esetben jogosult a helyszínen azonnali hatállyal a munkavégzést leállítani. 
3/16. Részt vesz a Kórház területén keletkezett tűzesetek kivizsgálásában.  
3/17. Tűzvédelmi ügyekben folyamatos munkakapcsolatot tart az illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatósággal, valamint a katasztrófavédelmi kirendeltségekkel és a tűzoltóságokkal. 
3/18. Tűzvédelmi kérdésekben külső szervekkel történő tárgyalásokon képviseli a Kórházat. 
3/19. A tűzvédelmi megbízottak bevonásával, javaslatot tesz a hiányosságok megszüntetésére. 
3/20. Segíti a szervezeti egységek vezetőinek (tűzvédelmi megbízottak), valamint a munkavállalók 
tűzvédelmi tevékenységét. 
3/21. Segíti a Kórház munkavédelmi, a környezetvédelmi, valamint a biztonsági szolgálat vezetőjének 
szakmai tevékenységét. 
3/22. A Kórház belső információs honlapján - az aktuális - tűzvédelmet érintő kérdésekről, 
eseményekről (Pld: tűzoltóság gyakorlatai, tűzvédelmi eszközök felülvizsgálatai stb.) tűzvédelmi 
közleményt, tájékoztatót tesz közzé a Gazdasági-műszaki igazgatóság útján. 
3/23. A Kórház tűzvédelmi felszereléseiről, berendezéseiről, készülékeiről, levelezéseiről stb. 
számítógépes adatbázist tart fent. 
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4. A tűzvédelmi megbízotti feladatokat ellátó szervezeti egység vezető feladatai és kötelezettségei az 
ELSŐ RÉSZ II. FEJEZET 4. pontban meghatározottakat túlmenően:    
4/1. Tűz esetén a Szabályzatban, Tűzriadó Tervben előírtak szerint köteles eljárni, továbbá megszervezi 
az élet és vagyonmentést, részletes tájékoztatást ad az elsőnek kiérkező tűzoltóság tűzoltás-vezetőjének 
a tűzeset körülményeiről, megtett beavatkozás módjáról és az intézkedésekről.  
4/2. Szervezi és egyezteti a tűzvédelmi vezetővel az irányítása alá tartozó munkavállalókat érintő előírt 
időszakos tűzvédelmi oktatásokat. 
4/2. Gondoskodik a tűzvédelmi oktatások dokumentálásáról. 
4/2. Ellenőrzi a szervezeti egységhez tartozó munkaterületeken a készenlétben tartott tűzoltó készülékek 
használhatóságát, illetve ezek műszaki állapotát, meghibásodás esetén jelzi azt a tűzvédelmi vezető 
részére. 
4/6. Figyelemmel kíséri a tűzvédelmi ellenőrzéseken feltárt hiányosságok felszámolását, gondoskodik a 
szervezeti egységénél az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésekor a szabályok betartásáról. 
5. A tűzvédelmi szervezet feladatainak finanszírozási rendje: 
5/1. A Kórház éves költségvetésében tervezni kell a hatályos jogszabályi rendelkezések 
figyelembevételével, az alábbiakban felsorolt tűzvédelmi műszaki megoldások, eszközök és 
berendezések tűzvédelmi felülvizsgálati költségeit: 
a) tűzvédelmi eszközök, 
b) tűzoltó-vízforrások,  
c) tűzoltó-készülékek,  
d) tűzjelző-berendezések,  
e) hő és füst elvezető berendezések 
f) kémények, füstcsatornák, 
g) tüzelő-fűtő berendezések ,  
h) villamos berendezések és világító berendezések, 
i) villámvédelmi berendezések,  
j) gázüzemű berendezések, gázvezetékek, gázpalackok és szerelvényeik időszakos felülvizsgálata és 
karbantartása, 
5/2.  Az érintett munkavállalók tűzvédelmi szakvizsgáztatási költségeit. 
5/3. A tűzvédelmi hatóság (ok) ellenőrzéseivel összefüggő hiányosságok megszüntetésével járó 
költségeket. 
5/4. Időközben használhatatlanná vált tűzvédelmi eszközök javítási és selejtezési, valamint új eszközök 
beszerzésének költségeit. 
5/5. Tűzesetnél felhasznált tűzvédelmi eszközök (tűzoltó-készülékek stb.) pótlásának költségeit. 
5/6. Beépített tűzjelző berendezések üzemeltetésével járó költségeket. 
5/.7. A Kórház költségvetési tervéhez a tűzvédelmi vezető javaslatot tesz minden év január 30.-ig 
 

MÁSODIK RÉSZ 
 

I. FEJEZET 
A KÓRHÁZ TERÜLETÉN HASZNÁLT ANYAGOK TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA 

SOROLÁSA ÉS AZOKRA VONATKOZÓ ESETI TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI 
SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK 

 
1. Fogalom meghatározások: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

(továbbiakban: OTSZ) 
1/1. alapterület: a gépek és a berendezések esetében ezek függőleges vetülete által meghatározott 
terület; szabadtéri tárolóknál a raktározásra kijelölt térrész oldalhatárain belüli terület, helyiség, vagy 
építményszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér esetében a nettó alapterület. 
1/2. átmeneti védett tér: helyiség, helyiségcsoport vagy tér, amely kialakításával tűz esetén az oda 
menekülő vagy menekített személyek biztonságát átmenetileg, a mentés vagy a további menekülés 
végrehajtásáig biztosítja. 
1/3. beépített tűzjelző berendezés: az építményben vagy szabadtéren elhelyezett, helyhez kötött, a tűz 
kifejlődésének korai szakaszában észlelést, jelzést és megfelelő tűzvédelmi intézkedést önműködően 
végző olyan berendezés, amely rendelkezik a tűzvédelmi hatóság használatbavételi engedélyével. 

 



 9 

1/4. beépített tűzterjedésgátló berendezés: tűzgátló építményszerkezet helyett, tűzterjedés elleni 
védelem céljából alkalmazott beépített automatikus tűzvédelmi berendezés, amely a tűz átterjedését a 
helyettesített tűzgátló építményszerkezettel védendő térrészbe meghatározott ideig meggátolja. 
1/5. beépített tűzvédelmi berendezés: a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a tűzterjedés gátlására, 
valamint a tűzeset során keletkező hőnek, füstnek és égésgázoknak az elvezetésére kialakított, helyhez 
kötött berendezés. 
1/6. biztonsági felvonó: az épület füstmentes lépcsőházához, tűzgátló előteréhez vagy a szabadtérhez 
kapcsolódó, az épülettűz alatt is működtethető felvonó, mely lehet tűzoltó felvonó vagy menekülési 
felvonó. 
1/7. biztonsági jel: meghatározott mértani forma, szín és képjel (piktogram) kombinációjával 
létrehozott, rögzített elhelyezésű jel, amely a menekülést segíti, veszélyre figyelmeztet, tevékenységet, 
magatartást tilt, valamint a tűzjelzéshez és oltáshoz szükséges berendezések, eszközök helyét jelöli. 
1/8. biztonsági tápellátás: a biztonsági tápforrásról történő villamosenergia-ellátás. 
1/9. biztonsági tápforrás: a normál tápforrás kiesése esetén a tűzeseti fogyasztókat előírt ideig ellátó 
tápforrás. 
1/10. biztonságos tér: az építményen kívüli külső tér, ahol a tűz és kísérőjelenségei a menekülő 
személyeket már nem veszélyeztetik, és ahonnan a menekülő személyek az építménybe való visszatérés 
nélkül közterületre juthatnak. 
1/11. biztonságos térbe jutás: az építmény elhagyása a szabadba vezető kijáraton vagy kültéri útvonalon 
keresztül a terepcsatlakozás szintjére. 
1/12. életvédelmi jellegű védelem: az építményben, tűzszakaszban tartózkodók biztonsága érdekében, a 
tűz korai jelzésével, a kiürítés megfelelő feltételeinek biztosítására létesített beépített tűzjelző 
berendezés által nyújtott védelem. 
1/13. előkészítés nélkül menthető személy: olyan mozgásképtelen személy, akinek mentése előkészítés 
nélkül végrehajtható. 
1/14. előkészítéssel menthető személy: olyan mozgásképtelen személy, akinek mentése kizárólag 
előkészítés (szállítható állapot megteremtése és fenntartása) után hajtható végre. 
1/15. előkészítéssel sem menthető személy: olyan mozgásképtelen személy, akinek mentése nem 
hajtható végre. 
1/16. felülvizsgálat: a jogosult személy által végzett mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, 
amelyek célja az érintett műszaki megoldás működőképességéről, hatékonyságáról, az üzemeltetői 
ellenőrzés, a karbantartás és a javítás megtörténtéről való meggyőződés, valamint ezek írásban történő 
dokumentálása. 
1/17. figyelmeztető jel: olyan biztonsági jel, amely valamely veszélyforrásra hívja fel a figyelmet. 
1/18. füstgátló nyílászáró: szerkezet, amely beépítve, csukott állapotban a füstnek és a tűz esetén 
képződő toxikus gázoknak az általa elválasztott térrész egyik oldaláról a másik oldalára való átterjedését 
meghatározott mértékben és ideig korlátozza,  
1/19. füstmentes lépcsőház: az olyan lépcsőház, amelybe az épülettűz alkalmával képződött füst és 
mérgező égésgázok bejutásának lehetősége oly mértékben van korlátozva, hogy a lépcsőház az épület 
biztonságos kiürítésére és a mentésre meghatározott ideig alkalmas marad. 
1/20. füstmentesítés: a védett helyiségbe a füst menekülésre nézve veszélyes mértékű bejutását 
meggátló megoldások összessége. 
1/21. füstszakasz: a helyiség vagy annak része, amelynek kialakítása korlátozza a füst átterjedését a 
szomszédos füstszakaszba. 
1/22. hő és füst elleni védelem eszközeinek kézi működtetése: a természetes hő- és füstelvezető, 
valamint légpótló szerkezetek nyitása, a túlnyomásos füstmentesítés be- és kikapcsolása, a gépi 
füstelvezetés és a gépi légpótlás rendszerének tűzeseti és normál üzemi állapotba kapcsolása, ami kézzel 
vagy kézi távműködtetéssel valósul meg. 
1/23. hő és füst elleni védelem: a tűz esetén fejlődő hő és füst terjedését korlátozó, az elvezetését és a 
füstmentesítést biztosító megoldások összessége. 
1/24. hő- és füstelvezetés: a védett helyiségbe jutó vagy ott keletkező hő és füst szabadba vezetését 
biztosító megoldások összessége. 
1/25. hő- és füstelvezető berendezés: olyan berendezés, amely tűz esetén a hő és füst szabadba 
áramlását gépi úton, kényszeráramoltatással biztosítja. 
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1/26. hő- és füstelvezető rendszer: hő- és füstelvezető, légpótló szerkezetek, berendezések és azok 
működtetését, valamint a füstszakaszolást biztosító megoldások és rögzítéseik összefüggő rendszere, a 
beépített tűzjelző berendezés kivételével. 
1/27. hő- és füstelvezető szerkezet: olyan szerkezet, amely tűz esetén nyitott állapotában lehetővé teszi a 
hő és füst természetes úton történő kiáramlását a szabadba. 
1/28. jogosult személy: az üzemeltető által megbízott vagy az üzemeltető által kijelölt, a szükséges 
szakképesítéssel és ismeretekkel, eszközökkel, tapasztalattal, jogosultsággal rendelkező személy, aki 
végrehajtja az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást, elvégzi a javítást. 
1/29. karbantartás: mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, amelyek célja az érintett 
műszaki megoldás működőképességének, hatékonyságának biztosítása, meghibásodásának megelőzése, 
valamint ezek dokumentálása, 
1/30. kijárati szint: az az építményszint, amelyen a benntartózkodó személyek a menekülés során 
elhagyják az épületet, speciális építményt és a csatlakozó terepszintre távoznak. 
1/31. kiürítés első szakasza: a kiürítés azon része, amely a tartózkodási helytől a menekülési útvonal 
eléréséig vagy – ha az menekülési útvonal igénybevétele nélkül biztosítható az átmeneti védett térbe 
vagy a biztonságos térbe jutásig tart. 
1/32. kiürítés második szakasza: a kiürítés azon része, amely a menekülési útvonal elérésétől a 
biztonságos térbe vagy átmeneti védett térbe jutásig tart. 
1/33. kiürítés: az épületben, épületen, speciális építményben, szabadtéren tartózkodó személyek 
eltávozása, eltávolítása tűz esetén, ami a tartózkodási hely elhagyásától az átmeneti védett tér vagy a 
biztonságos tér eléréséig tart. 
1/34. menekülésben korlátozott személy: olyan személy, aki életkora – 0–10 éves vagy 65 év feletti –, 
értelmi vagy fizikai-egészségi állapota alapján, esetleg külső korlátozás miatt önálló menekülésre nem 
képes. 
1/35. menekülésben korlátozott személyek speciális intézménye: olyan, menekülésben korlátozott 
személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására szolgáló intézmény, 
amelyben az elhelyezett, ellátott, kezelt, nevelt, oktatott, gondozott személyek menekülési képességét az 
életkoron kívül egyéb tényező is kedvezőtlenül befolyásolja. 
1/36. menekülési felvonó: tűz esetén a benntartózkodók által is használható biztonsági felvonó. 
1/37. menekülési jel: olyan biztonsági jel, amely a menekülésre szolgáló kijárat, vészkijárat helyét és az 
építményben, épületen belül vagy a szabadtéren – a közlekedési (kijárati) úton – annak irányát mutatja, 
1/38.  menekülésiútirány-jelző rendszer: olyan rendszer, amely szembetűnő és félreérthetetlen 
információt és megfelelő vizuális utasítást biztosít a bent tartózkodók számára a terület elhagyásához 
vészhelyzet esetén a kijelölt menekülési útvonalon azáltal, hogy egyértelműen elrendezett vizuális 
eszközöket, jeleket és megjelöléseket alkalmaz, 
1/39. menekülési útvonal: a menekülő személyek által igénybe vett közlekedési útvonal, amely 
kialakításával tűz esetén a kiürítés második szakaszában – tömegtartózkodásra szolgáló helyiség esetén 
a helyiség kiürítésére szolgáló nyílászárót követő útvonalon – biztosítja a menekülő személyek 
biztonságát a meneküléshez szükséges időtartamig, 
1/40. menekülésiútvonal-védelem: a beépített tűzjelző berendezés által védett építmény, épület, 
tűzszakasz menekülési útvonalainak és a közvetlenül csatlakozó helyiségek automatikus érzékelővel 
való lefedettsége, kivéve a védelemből kihagyható tereket, 
1/41. mozgásképtelen személy: olyan személy, aki menekülésre nem képes, mentése pedig 
személyzetet, szükség szerint segédeszközt igényel, 
1/42. önállóan menekülésre képes személy: olyan menekülő személy, aki életkora, értelmi és fizikai-
egészségi állapota alapján önállóan, esetleg kiegészítő irányítás mellett képes a menekülésre és 
menekülését nem gátolja kényszertartózkodás miatt külső korlátozás,  
1/43. robbanásveszélyes állapot: a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag vagy 
keverék olyan mennyiségben való jelenléte, valamint előfordulási módja, állapota, mely esetén az égés, 
robbanás feltételei közül legalább még az oxigénkoncentráció vagy a gyújtási energia adott. 
1/44. segítséggel menekülő személy: olyan menekülésben korlátozott személy, aki fizikai segítség vagy 
irányítás mellett vagy a külső korlátozás ellenőrzött feloldása és irányítás mellett képes a menekülésre, 
1/45. szabadba vezető kijárat: az építmény külső térelhatároló szerkezetén elhelyezett kijárat, amelyen 
keresztül a menekülő személyek az építményt elhagyják a biztonságos térbe menekülés során, 
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1/46. tiltó jel: olyan biztonsági jel, amely veszélyes magatartást tilt, valamint az adott helyen veszélyes 
tevékenység végzésének tilalmára utal, 
1/47. tűzeseti főkapcsoló: a tűzeseti lekapcsolás megvalósítására alkalmazott kézi- vagy távműködtetésű 
kapcsoló, 
1/48. tűzeseti lekapcsolás: az építmény villamos energiával működő fogyasztóinak egy helyről, egy 
vagy több csoportban történő helyi vagy villamos távműködtetésű lekapcsolása a villamos tápellátásról, 
1/49. tűzgátló előtér: tűzgátló építményszerkezetekkel határolt előtér, amely önálló szellőztetéssel 
rendelkezik, ajtószerkezeteinek mérete biztosítja a gyors menekülés lehetőségét és ajtószerkezetei 
önműködő csukószerkezettel ellátottak, 
1/50. tűzoltási felvonulási terület: az építmények tűzoltására, mentésre szolgáló terület, amely a 
beavatkozáshoz szükséges tűzoltástechnikai eszközök és a tűzoltóegységek rendeltetésszerű 
működésének feltételeit biztosítja, 
1/51. tűzoltási felvonulási út: a tűzoltási felvonulási terület megközelítésére szolgáló, a 
tűzoltógépjárművek közlekedésére alkalmas út, 
1/51. tűzoltó felvonó: tűz esetén kizárólag a tűzoltóság által használható biztonsági felvonó, 
1/52. tűzoltó készülék karbantartó szervezet: karbantartó személyt alkalmazó, tűzoltó készülék 
karbantartását végző, karbantartó műhelyt fenntartó vállalkozás, 
1/53. tűzoltó készülék készenlétben tartó: az a személy vagy szervezet, amely jogszabály által tűzoltó 
készülék készenlétben tartására kötelezett, 
1/54. tűzoltó készülék felülvizsgáló: karbantartó személyt alkalmazó, tűzoltó készülék karbantartását 
végző vállalkozás, mely karbantartó műhelyt nem tart fenn, és amelynek BM OKF azonosító jelét 
karbantartó szervezet biztosítja, 
1/55. tűzvédelmi jel: olyan biztonsági jel, amely tűzvédelmi berendezés, eszköz vagy tűzoltó készülék 
elhelyezésének helyét jelzi, 
1/56. tűzvédelmi üzemeltetési napló: tűzvédelmi műszaki megoldások ellenőrzésének, 
felülvizsgálatának, karbantartásának igazolására szolgáló dokumentum, 
1/57. tűzveszélyességi osztály: az anyagra, keverékre vonatkozó besorolás, amely az anyag, keverék 
fizikai, kémiai tulajdonságát alapul véve, tűzvédelmi szempontból a viselkedését, veszélyességét 
jellemzi, 
1/58. tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási 
hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, továbbá gyújtóforrásként 
számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár, 
1/59. üzemeltető: a létesítmény, épület vagy épületrész üzemeltetését ellátó, az üzemeltetés során a tűz 
elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 18. §-ában 
meghatározott követelmények biztosításáért felelős személy vagy szervezet, 
1/60. üzemeltetői ellenőrzés: az üzemeltetői ellenőrzést végző személy vagy az üzemeltető által írásban 
megbízott jogi személy által végzett, az érintett műszaki megoldás működőképességéről való, 
jellemzően szemrevételezéses meggyőződés és annak írásban történő dokumentálása, 
1/61. üzemeltetői ellenőrzést végző személy: az üzemeltető által megbízott vagy kijelölt személy, aki 
végrehajtja az üzemeltetői ellenőrzést, 
1/62. villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálata: a jogosult személy által végzett, a villamos 
berendezés tűzvédelmi megfelelőségének, hibáinak megállapítására és minősítésére irányuló 
felülvizsgálat, 
1. Az anyagok tűzveszélyességi osztálya: 
1/1. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartoznak 
a) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 
1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet 
módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 
továbbiakban: CLP rendelet) szerinti 
aa) instabil robbanóanyagok, továbbá az 1.1–1.5. alosztályba tartozó robbanóanyag, 
ab) 1. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes gáz, valamint az A és B kategóriába tartozó kémiailag 
instabil gáz, 
ac) 1. és 2. kategóriába tartozó aeroszol, 
ad) 1. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes szilárd anyag, 
ae) A, B, C vagy D típusú önreaktív anyagok és keverékek, 
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af) 1. kategóriába tartozó piroforos folyadék, 
ag) 1. kategóriába tartozó piroforos szilárd anyag, 
ah) 1. vagy 2. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és 
keverékek, 
ai) 1. kategóriába tartozó oxidáló folyadék, 
aj) 1. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag vagy 
ak) A, B, C vagy D típusú szerves peroxid, 
b) a CLP rendelet szerinti 1., 2. vagy 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok közül 
ba) a 21 °C alatti zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék, 
bb) a legalább 21 °C zárttéri és legfeljebb 55 °C nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék, az olyan 
vizes diszperziós rendszer kivételével, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható 
meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb, 
bc) az a folyadék, amelynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és nagyobb, mint a nyílttéri 
lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke, 
a legalább 50 °C nyílttéri lobbanásponttal rendelkező gázolaj, tüzelőolaj és világításra használt 
petróleum kivételével, 
c) az a) és b) pontba, valamint a 1/2. pont a) és b) pontjába nem tartozó anyagok és keverékek közül 
ca) az éghető gáz, 
cb) az éghető gőz, köd, 
cc) a por, valamint egyéb kisméretű szilárd anyag levegővel képzett robbanásveszélyes keveréke, 
cd) a 21 °C alatti zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék, 
ce) a legalább 21 °C zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék, ha nyílttéri lobbanáspontja 
legfeljebb 55 °C, valamint 
cf) az a folyadék és olvadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és nagyobb, mint 
a nyílttéri lobbanáspontjának 20 °C-kal csökkentett értéke. 
1/2. Mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartoznak 
a) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és keverékek közül 
aa) az 1.6. alosztályba tartozó robbanóanyag, 
ab) az 1. kategóriába tartozó oxidáló gáz, 
ac) az E, F és G típusú önreaktív anyagok és keverékek, 
ad) az 1. és 2. kategóriába tartozó önmelegedő anyagok és keverékek, 
ae) a 3. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek, 
af) a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló folyadék, 
ag) a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag, 
ah) az E, F és G típusú szerves peroxid, 
b) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és keverékek közül az 1., 2. 
vagy 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok közül 
ba) az 55 °C-nál nagyobb nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék, 
bb) az a folyadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a nyílttéri 
lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb, 
bc) az olyan vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem 
állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb, valamint 
bd) a legalább 50 °C nyílttéri lobbanásponttal rendelkező gázolaj, tüzelőolaj és világításra használt 
petróleum, 
c) az 1/1. pont a) és b) pontjába, valamint az 1/2. pont a) és b) pontjába nem tartozó anyagok és 
keverékek közül 
ca) az a szilárd éghető anyag, amely nem tartozik fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba, 
cb) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével, 
cc) a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150 °C-nál magasabb 
gyulladási hőmérsékletű, B–F tűzvédelmi osztályú építőanyag, 
cd) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható 
meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb, 
ce) az 55 °C feletti nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék, 
cf) az a folyadék és olvadék, amelynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a nyílttéri 
lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb 
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1/3. Nem tűzveszélyes osztályba tartozik 
a) a nem éghető anyag, ha nem tartozik a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy a mérsékelten 
tűzveszélyes osztályba, 
b) az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és 
c) a CLP rendelet szerinti 3. kategóriába tartozó aeroszol. 
2. A Kórház létesítményei:  
2/1. LÉTESÍTMÉNYEK: 
Lásd: ELSŐ RÉSZ, I. FEJEZET 3. 3/1.- 3/8. pontokban jelölt létesítmények: 

1. Központi Kórház 
2. Régi Kórház 
3. Mosoda és textilgazdálkodási üzem 
4. Foglalkozás-egészségügyi Szakellátás és alapszolgálat  
5. Dombori Üdülő 
6. Palánk Gazdaság 

2/2. MŰTÁRGYAK: 
Központi Kórház területe: Földgázt fogadó állomások és elosztók  
Létesítés helye: 

1. Volt szakiskola kollégiuma épület dél. 
2. Gyógyszertár épület dél. 
3. Központi konyha épület dél. 
4. Központi konyha épület dél-nyugat. 
5. Központi raktár épület nyugat. 
6. Volt fertőző osztály épület észak. 
7. Belgyógyászat épület dél. 
8. „C” épület dél. 
9. „A”-„B” épület dél. 
10. Patológia épület dél. 

Mosoda és textilgazdálkodási üzem területe: Földgázt fogadó állomások és elosztók  
Létesítés helye:  

1. Mosoda és textilgazdálkodási üzem épület kelet. 
Központi Kórház területe: Állóhengeres cseppfolyós oxigént tároló tartályok, fogadó állomások 
Létesítés helye: 
            1. Belgyógyászat épület, észak. 
            2. „A”-„B” épület észak. 
Központi Kórház területe: Helikopter leszállóhely (heliport)  
Létesítés helye:  

1. Gyermekosztály épület, dél-kelet. 
 

II. FEJEZET 
 

A TEVÉKENYSÉGRE ÉS A TEVÉKENYSÉG HELYSZÍNÉRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI 
HASZNÁLATI SZABÁLYOK 

 
1. A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok: 
1/1. A Kórháznak használat, a tevékenység végzése során gondoskodnia kell arról, hogy 
a) az építmény, építményrész létesítésekor hatályos előírások  
által elvárt biztonsági szintet a használat és az átalakítások, változtatások során fenntartsa, 
b) a használati tűzvédelmi előírásokat betartsa, 
c) tevékenységével tüzet, robbanást, robbanásveszélyt ne okozzon, 
d) folyamatosan biztosítsa a tűz észlelésének, jelzésének, oltásának, a kiürítésnek, a tűzvédelmi 
berendezések, eszközök, felszerelések, tűzoltótechnikai eszközök működésének, hozzáférhetőségének, 
észlelhetőségének jogszabály vagy hatóság által előírt feltételeit, 
e) a tűzvédelmi célú dokumentumokat naprakész állapotban, hozzáférhető helyen tartsa, 
f) a tűzvédelmi célú jelölések észlelhetőségét, egyértelműségét fenntartsa, és 
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g) a robbanás elleni védelmet, az alkalmazott berendezések robbanásbiztos kialakítását és 
működőképességét a robbanásveszélyes technológia teljes élettartama során fenntartsa. 
1/2. Az építményt, építményrészt, a szabadteret csak a rendeltetésére vonatkozó tűzvédelmi 
követelményeknek megfelelően szabad használni.  
1/3. A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, forgalmazást, valamint az egyéb 
tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő 
szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.  
1/4. A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez 
szükséges anyag és eszköz tartható. 
1/5. Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető, kivéve, ha a tárolt anyag mennyisége, 
minősége, elhelyezése nem növeli a tűz átterjedésének veszélyét. Ezen területet a hulladékoktól, száraz 
aljnövényzettől mentesen kell tartani. 
1/6. A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység 
során keletkezett fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó 
anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után 
el kell távolítani. 
1/7. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékkal, 
zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, 
majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. 
1/8. Robbanásveszélyes térben csak olyan készülék, eszköz, berendezés, erő- és munkagép helyezhető 
el és használható, amely az alkalmazási helyén a megállapított robbanásveszélyes zóna minőségének, 
valamint hőmérsékleti osztályának vagy mértékadó legmagasabb hőmérsékletének megfelel, és amit a 
robbanásvédelem szabályai szerint gyártottak, felülvizsgáltak, karbantartottak, javítottak 
1/9. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, fokozottan tűz- vagy 
robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító 
csőrendszernél és tárolóedénynél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az I-II. 
tűzveszélyességi fokozatú folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. 
A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a 
felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. 
1/10. Az üzemszerűen csepegő fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó 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. 
1/11. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot alkalomszerűen csak 
szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás 
nincs. 
1/12. Olajos, zsíros munkaruha, védőruha – ruhatár-rendszerű öltöző kivételével – csak fémszekrényben 
helyezhető el. 
1/13. A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni 
kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. 
 1/14. Ha fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban 
fordul elő a helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt 
jelenthet. 
 1/15. Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolójának, a közmű 
nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, valamint a 
hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok, 
tűzoltó készülékek, tűzoltótechnikai termékek, felszerelések, berendezések hozzáférhetőségét, 
akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem 
szabad. 
1/16. Ahol jogszabály önműködő csukószerkezet alkalmazását írja elő, ott az ajtót csukva kell tartani. 
Ha ez üzemeltetési okokból nem lehetséges, vagy a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag 
robbanásveszélyes állapotban fordul elő, akkor a nyitva tartás ideje alatt állandó helyszíni felügyeletről 
kell gondoskodni, vagy biztosítani kell, hogy az ajtó tűzjelző jelére csukódjon. 
1/17. Homlokzati mentési pontok megközelíthetőségét az adott szinten és tűzszakaszban tartózkodók 
részére biztosítani kell. 
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1/18. A helyiség – szükség szerint az építmény, létesítmény – bejáratánál és a helyiségben jól látható 
helyen a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és 
tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni. 
 1/19. A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell 
jelölni. 
1/20. A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni. 
1/21. A mentésre szolgáló nyílászárók helyét – a lakóépületek, lakó rendeltetésű épületrészek, lakások 
kivételével – a homlokzaton és az épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó helyiség, 
helyiségcsoport bejáratánál jól látható és maradandó módon kell jelölni. 
2. Tűzveszélyes tevékenység: 
2/1. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. 
2/2. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a 
célra alkalmas helyen végezhető  
2/3. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet – a 2/5. pontban foglaltak kivételével – az előzetesen 
írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A 
feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek 
tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző 
kötelezettsége.  
2/4. 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, valamint a tűzveszélyes 
tevékenység nem kezdhető meg. 
 2/5. Ha az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulajdonában lévő 
létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.  
2/6. A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység 
helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a 
helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.  
2/7. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a 
tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött 
munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és 
előírásokat. 
2/8. Tűzvédelmi szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi 
szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra 
kioktatott személy végezhet. 
2/9. A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak 
befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét 
közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző – szükség esetén műszeres 
– felügyeletet köteles biztosítani.  
2/10. A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző 
személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző, 
valamint a 2/5. pontban foglaltak szerint tevékenységet végző magánszemély, az ott keletkezhető tűz 
oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.  
2/11. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak 
környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, 
ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek 
tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a 
munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy 
megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.  
3. Dohányzás, nyílt láng, gyújtóforrás használata: 
3/1. Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az 
tüzet vagy robbanást okozhat. 
3/2. Dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol fokozottan 
tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, tárolnak, dolgoznak fel, 
használnak. A dohányzás és a nyílt láng használatának tilalmát biztonsági jellel kell jelölni. 
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3/3. Fokozottan tűz- vagy 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. Szállítás: 
4/1. Veszélyes áruk szállítása esetén e Szabályzat előírásait csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a 
veszélyes áruk szállításáról szóló nemzetközi egyezmények tűzvédelmi előírásai másként nem 
rendelkeznek.  
4/2. Ahol a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályú anyag fokozottan tűz- vagy 
robbanásveszélyes állapotban fordul elő, ott csak robbanásveszélyes terekre minősített járművek 
használhatók, amelyeknél a biztonsági előírások megtartása és rendeltetésszerű használata esetén tűz- 
vagy robbanásveszély nem következhet be. 
 4/3. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járművön, valamint a 
mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító jármű rakodóterén dohányozni, nyílt lángot 
használni nem szabad. 
4/4. A járművek fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó 
rakományát a veszélyes mértékű felmelegedéstől, valamint az egyéb, tüzet vagy robbanást előidézhető 
veszélyektől védeni kell. 
4/5. Fokozottan tűz- vagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes osztályba 
tartozó folyadékot, a robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, égést 
tápláló gázt csak a nemzetközi vagy egyéb tűzvédelmi előírásnak megfelelő, hibátlan állapotban levő, 
tömören zárható vagy zárt edényben, valamint konténerben, tartályban, tartányban és erre a célra 
engedélyezett típusú tartálykocsikon szabad szállítani. 
 4/6. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot tartalmazó zárt edényt a 
járművön kiöntőnyílásával felfelé fordítva úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az a szállítás közben ne 
mozduljon el és ne sérüljön meg. 
4/7. Fokozottan tűz- vagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes osztályba 
tartozó folyadékot, a robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, valamint 
égést tápláló gázt szállító tartálykocsi, tehergépjármű mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan a 
veszélyre utaló feliratot vagy biztonsági jelet kell elhelyezni. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó 
nemzetközi megállapodás, műszaki követelmények hatálya alá tartozó anyagokat szállító járművek, 
vontatmányok esetében e felirat vagy biztonsági jel mellőzhető. 
4/8. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot 
szállító járművön a járművezetőn és a járműkísérőn kívül más személy nem tartózkodhat. 
5. Tárolás szabályai: 
5/1. építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges fokozottan 
tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az 
építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett 
anyagmennyiséget. 
 5/2. Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előterében mindennemű tárolás tilos. 
5/3. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot – ha azt nem nyomástartó 
edényzetben hozták forgalomba – a mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó 
követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni. 
5/4. Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten 
tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt 
fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni. Az öngyulladásra 
hajlamos anyag hőmérsékletét legalább naponta vagy – ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik 
– gyakrabban vagy folyamatosan ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni. 
5/5. A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.  
6.  A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolási előírásai 
6/1. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, kiszerelni, csomagolni csak 
jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában szabadtéren vagy olyan helyen szabad, ahol 
nincs gyújtóforrás, és folyadék esetén a hatékony szellőzést biztosították. 
6/2. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint a mérsékelten 
tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani 
és forgalomba hozni. 
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6/3. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, egyedi és gyűjtőcsomagolásán – 
ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – 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, fokozottan tűz- 
vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék esetében – a felhasználó szervezet köteles elvégezni. 
6/4. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, 
pinceszinti, alagsori helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra 
tervezett helyiségben. 
6/5. Padlástérben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható. Egyéb 
szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a 
kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető 
anyagú elemeitől, és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el. 
6/6. Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni tilos.  
6/7. Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, ahol az 
esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő.  
7. Tűzoltási út, terület, közlekedési, menekülési és egyéb utak: 
7/1. A menekülési útvonalak átbocsátóképessége nem szűkíthető le a menekülést biztosító szélesség alá. 
7/2. A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint oltóanyagszerzési 
helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely az időjárási 
viszonyoktól függetlenül alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére. 
7/3. A személyek tartózkodására, közlekedésére szolgáló és üzemelés alatt álló helyiségek kiürítésre 
szolgáló ajtóit lezárni, üzemszerűen zárva tartani akkor lehet, ha az ajtó vészeseti nyithatóságát 
biztosítják. Abban az esetben, ha a rendeltetés, a tevékenység jellege a belső nyithatóságot kizárja, az 
ajtó külső nyithatóságát a tűzvédelmi hatóság által meghatározott módon biztosítani kell. 
7/4. Az épületek menekülési útvonalain fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten 
tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el, nem tárolhatóak. Ezalól kivételt képeznek 
a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, 
falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló, valamint a helyiség rendeltetésével összefüggő tárgyak, 
amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le. 
7/5. ) A menekülésre számításba vett közlekedőkben, nem füstmentes lépcsőházakban és a pinceszinti 
helyiségekben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem 
ronthatják. 
8. Tüzelő-, fűtőberendezések: 
8/1. Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely 
rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.  
8/2. A helyiségben ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat tárolnak, 
előállítanak, felhasználnak, forgalmaznak nyílt lánggal, izzással vagy veszélyes felmelegedéssel 
üzemelő berendezés – a tevékenységet kiszolgáló technológiai berendezés kivételével – nem helyezhető 
el. Technológiai tüzelőberendezés létesítése esetén a tűz vagy robbanás keletkezésének lehetőségét 
megfelelő biztonsági berendezéssel kell megakadályozni. 
8/3. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékkal vagy fokozottan tűz- vagy 
robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázzal üzemeltetett tüzelő- vagy 
fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről 
kell gondoskodni. 
8/4. A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáztüzelésű berendezésben a 
tüzelést meg kell szüntetni. A munkahely elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés 
veszélytelenségéről. 
8/5. A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag 
között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag 
felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hő-terheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az 
éghető anyagra gyújtási veszélyt. 
9. Szellőztetés 
9/1. Olyan tevékenység, amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak hatékony 
szellőztetés mellett végezhető. 
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9/2. Ha a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag jelenléte során vagy ahol 
fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyag 
lerakódásával számolni lehet, a szellőztető berendezéseket a gyártó által meghatározott 
rendszerességgel tisztítani kell. 
9/3. A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos. 
9/4. 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. 
10. Hő- és füstelvezetés: 
10/1. A természetes és a gépi füstelvezető, légpótló, valamint a füstmentesítést biztosító nyílások 
nyílászáróinak, valamint a füstgátló szerkezeteknek a szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és 
e nyílásokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a 
nyílászárón vagy a nyílás mellett el kell helyezni. 
10/2. Az installációk, dekorációk, anyagok, bútorok és egyéb berendezési tárgyak nem csökkenthetik a 
füstelvezetéshez, légpótláshoz szükséges nyílásfelületet, nem korlátozhatják a hő és füst elleni védelem 
eszközeinek mozgását, működését. 
10/3. A 10/1. pontban szerinti feliratokat, továbbá a hő- és füstelvezető rendszer, füstmentesítés 
eszközei működtetésére szolgáló kapcsolók feliratát – a magyaron kívül – idegen nyelven is el kell 
helyezni, ha ezt az építmény, építményrész használóinak nyelvismerete indokolja. 
11. Csatornahálózat: 
11/1. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt 
vagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, az ilyen anyagot oldott 
állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, fokozottan tűz- vagy 
robbanásveszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a 
közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos. 
11/2. Abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes 
osztályba tartozó folyadékot tartalmazhat, a csatornahálózatot berobbanás ellen – az üzemeltetés 
zavartalanságának biztosításával – vízzárral szakaszokra kell bontani 
12. Gépi berendezés: 
12/1. Kizárólag olyan erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely rendeltetésszerű használata 
esetén környezetére gyújtási veszélyt nem jelent. 
12/2. Robbanásveszélyes zónában csak robbanás-biztos erő- és munkagép, készülék, eszköz helyezhető 
el és használható. 
12/3. A pinceszinti helyiségben, térben, ahol a 0,8-nál nagyobb relatív sűrűségű fokozottan tűz- vagy 
robbanásveszélyes gáz vagy gőz jelenlétével lehet számolni, csak olyan gép és berendezés, eszköz 
helyezhető el, amely a környezetére tűz- és robbanásveszélyt nem jelent. 
12/4. Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hőfejlődés vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy robbanást 
idézhet elő, a technológiai szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, 
amely a gép működését és a hőmérséklet vagy nyomás további emelkedését – technológiai utasításban 
meghatározott biztonsági határérték elérésekor – megszünteti. 
12/5. Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás 
megakadályozásáról. 
12/6. A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre és környezetére tűzveszélyt jelentő 
felmelegedést meg kell előzni. 
12/7. A tűz- vagy robbanásveszélyes készülékeket, gépeket, berendezéseket a gyártó, külföldi termék 
esetében a forgalomba hozó a biztonságos használatra vonatkozó technológiai, és kezelési utasítással 
köteles ellátni. 
13. Villamos berendezés: 
13/1. Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a 
környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent. 
13/2. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell 
kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően 
folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az 
elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is. 
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13/3. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos 
tápellátásról le kell választani. 
13/4. Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijárati útvonalak időleges vagy tartós használaton 
kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági 
jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható. 
14. Beépített tűzjelző és beépített oltóberendezés, tűzoltó készülék, felszerelés: 
14/1. A beépített tűzjelző, tűzoltó, tűzterjedésgátló berendezést, az építmény tulajdonosának állandóan 
üzemképes állapotban kell tartania. 
14/2. A beépített tűzjelző, tűzoltó, tűzterjedésgátló berendezés tűz észlelésére, oltására, a tűzterjedés 
gátlására szolgáló részegységeinek működési feltételeit a részegységek környezetében folyamatosan 
biztosítani kell, azok hatékonyságát eltakarással, eltorlaszolással vagy más módon korlátozni, 
csökkenteni nem szabad. 
14/3. A nyilvános távbeszélő készülékek mellett, továbbá a távbeszélő alközpontokban – ennek 
hiányában a létesítmények fővonalú távbeszélő készülékei mellett – a tűzoltóság hívószámát vagy az 
egységes segélyhívó számát jól láthatóan fel kell tüntetni. 
14/4. Az üzemeltető a beépített tűzjelző berendezés, beépített tűzoltó berendezés állandó felügyeletét 
folyamatosan biztosítja  
a) kioktatott személyzet jelenlétével abban a helyiségben, ahol a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ 
jelzéseit megjelenítő készüléket elhelyezték, 
b) a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen belül 
kialakított állandó felügyeleti helyre vagy 
c) a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen kívül 
kialakított állandó felügyeleti helyre (távfelügyelet). 
14/5. 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 a jelzéseket megjelenítő eszköz 
helyiségében kell tartózkodnia. 
14/6. A berendezés üzemeltetése során biztosítani kell 
a) a berendezés üzemképes állapotát, 
b) a jelzések (tűz, hiba) folyamatos felügyeletét, fogadását, 
c) az üzemeltetői ellenőrzés végrehajtását, 
d) a felülvizsgálat, karbantartás végrehajtását, 
e) az üzemképességet fenntartó vagy helyreállító javítást, tisztítást, cserét és 
f) az üzemeltetéshez szükséges dokumentációt. 
14/7. A berendezés – közte a tűz- és hibaátjelző – tervszerű, részleges vagy teljes üzemszünetét, a 
kikapcsolás előtt legalább 5 munkanappal írásban, a 24 órán belül el nem hárítható meghibásodást a 
tudomásra jutást követően késedelem nélkül telefonon jelezni kell az első fokú tűzvédelmi hatóság által 
meghatározott helyen. 
14/8. A berendezés meghibásodása, tervszerű üzemszünete esetén, továbbá a tűzoltó berendezés 
aktiválódását követően az oltóanyag pótlásáig, a berendezés üzemkész állapotának visszaállításáig a 
biztonsági feltételeket az üzemeltető a helyi kockázatnak megfelelően biztosítja. 
14/9. A helyi felügyeletet kiváltó átjelzés meghibásodása esetén a berendezés felügyeletéről 
haladéktalanul gondoskodni kell. 
14/10. A téves riasztások elkerülése érdekében az érzékelők tűzjellemzőjére hasonlító hatás idejére az 
adott érzékelő, zóna, vagy zónák kiiktatása akkor lehetséges, ha 
a) a kiiktatott érzékelő, zóna csak a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő automatikus érzékelők 
működését korlátozza, 
b) a kiiktatott érzékelő, zóna a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő kézi jelzésadók működését 
nem korlátozza, 
c) a berendezés műszaki kialakítását ismerő szakemberrel a zónakiiktatás körülményei egyeztetve 
vannak olyan módon, hogy az a létesítéssel, karbantartással, felülvizsgálattal összefüggő jogokat, 
kötelezettségeket nem sérti és 
d) az érzékelő, zóna kiiktatásának és visszaállításának körülményei, annak felelősségi köre, az 
ellensúlyozó intézkedések a Tűzvédelmi Szabályzatban – annak hiányában írásban – rögzítve vannak. 
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14/11. A tűzjelzést adó létesítmény tulajdonosa, üzemeltetője, kezelője, használója és a távfelügyeleti 
központ üzemeltetője közötti szolgáltatói szerződés tartalmazza a téves riasztásokból bekövetkező 
eseményekből származó költségek megtérítésének felelősségét és módját. 
15. Lakó- és szállásépületek: 
15/1. Az épületben éghető anyag olyan mennyiségben és módon nem tárolható, a rendeltetéshez 
alkalomszerűen kapcsolódó tevékenységek kivételével olyan tevékenység nem folytatható, amely a 
rendeltetésszerű használattól eltér, tüzet vagy robbanást okozhat. 
16. Járművek: 
16/1. A járművön a vonatkozó jogszabály szerint elhelyezett tűzoltó készüléknek állandóan 
hozzáférhetőnek és vontatás esetén a vontató és a szállítmány tűzvédelmére egyaránt felhasználhatónak 
kell lennie. 
16/2. A jármű előmelegítésére csak olyan eszköz, anyag használható, amely tüzet vagy robbanást nem 
okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos. 
16/3. A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni tilos. 
16/4. A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos. 
16/5. Az éghető folyadékot és gázt szállító gépjármű csak erre a célra létesített külön gépjárműtároló 
helyiségben vagy tárolóhelyen, más gépjárművektől elkülönítve helyezhető el úgy, hogy azok 
bármelyike a többi gépjármű mozgatása nélkül kiállhasson. A gépjárműtárolóban álló jármű villamos 
berendezését feszültség mentesíteni kell. 
16/6. Gépjármű épület kapualjában nem tárolható. 
16/7. Gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen üzemanyagot, éghető folyadékot lefejteni, a 
gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet végezni tilos. 
17. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai: 
17/1. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti 
ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. 
17/2. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet 
éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani. 
17/3. A szabadban történő tűzgyújtás, égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, 
vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. 
17/4. Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. 
17/5. Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, 
földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. 
18. A mezőgazdasági erő- és munkagépek: 
18/1. Az üzemelő erő- és munkagép kezelője a munkavégzés megkezdése előtt és annak befejezése után 
közvetlenül és munkavégzést megszakító szünetekben köteles a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki 
állapotát felülvizsgálni és a rárakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani. 
19. Éghető folyadékok tárolása és szállítása: 
21/1. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó aeroszol és folyadék pinceszinten, 
padlástérben, menekülési útvonalon nem tárolható. 
19/2. Éghető folyadék csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyújtási veszélyt nem jelentő, 
jól zárható edényben tárolható. 
19/3. A sérülékeny edények gyűjtőcsomagolásának vagy védőburkolásának sérülés (törés, felszakadás) 
ellen védelmet kell nyújtania. 
19/4. Az edények csak kiöntőnyílásukkal felfelé, lezárt állapotban tárolhatók és szállíthatók. Kiürített, 
de ki nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre vonatkozó előírások irányadók. A 
tárolható anyagmennyiség a tárolóedények űrtartalmának összesített értékét jelenti. 
19/5. 20 litert meghaladó mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó 
folyadék egy helyiségen belüli tárolása esetén legalább 1 db szóróeszközt, továbbá  
a) legfeljebb 1 liter űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,02 m3 mennyiségű felitató 
anyagot, 
b) 1 litert meghaladó űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,05 m3 mennyiségű felitató 
anyagot kell a tárolás helyétől legfeljebb 15 méter távolságra tartani. 
19/6. Személyszállító felvonó éghető folyadék szállítására legfeljebb 20 liter mennyiségig és legfeljebb 
1 személy kíséretében használható. 
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20. Tárolás egyéb közösségi rendeltetés esetén: 
22/1. Kereskedelminek nem minősülő közösségi rendeltetés esetén csak a rendeltetésnek megfelelő 
tevékenységhez szükséges, legfeljebb OTSZ 17. mellékletben foglalt 2. táblázat szerint meghatározott 
mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék és aeroszol tárolható. 
20/2. A 20/1. pont szerinti anyagok maximális tárolási mennyisége 
a) fémszekrényben 20 liter, 
b) robbanásgátló szekrényben 50 liter, 
c) folyadéktárolásra alkalmas tűzálló szekrényben 60 liter. 
20/3. A 20/2. pont szereplő szekrényeken kívül legfeljebb 5 liter anyagmennyiség tárolható 
helyiségenként. 
20/4. Szállítás közben az éghető folyadékot tartalmazó edényeket úgy kell elhelyezni, hogy azok ne 
borulhassanak fel vagy sérülhessenek meg. 
20/5. Éghető folyadékot tartalmazó üvegedények és az ezeket tartalmazó göngyölegek egymásra 
helyezve nem szállíthatók. 
20/6. Kézi erővel legfeljebb 20 liter éghető folyadék szállítható. 
21. Éghető folyadékok és olvadékok tárolása fekvő, hengeres acéltartályokban: 
21/1. A tartályok közelében hordozható tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. A tűzoltó 
készülékek mennyiségének meghatározása a mértékadó tűzfelület alapján történjen. A tűzoltó készülék 
földalatti tartályok esetén legalább 34A és 144B vizsgálati egységtűz oltására, föld feletti tartályok 
pedig legalább 55A és 233B vizsgálati egységtűz oltására legyen alkalmas. 
21/2. Az esetleg szabadba kikerült és szétfolyt folyadékot haladéktalanul fel kell itatni. Erre a célra a 
tárolótéren tartálycsoportonként 0,1 m3 száraz homok vagy 0,05 m3 száraz, nem éghető abszorbens 
felitató anyagot kell tartani. 
22. Éghető folyadékok tárolása kamrában: 
22/1. A kamrában az elcsepegett folyadék felitatására alkalmas eszközt, felitató anyagot vagy 0,5 
m3 száraz homokot és 1 db szórólapátot kell készenlétben tartani. 
22/2. Ha a kamrában fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékok kimérését 
végzik, akkor a kamrában 1 db, legalább 2 m2 nagyságú tűzoltó takarót kell elhelyezni. 
22/3. A kamra bejárata közelében – a kamrán kívül – 2 db, egymás mellé épített kamrák esetén a 
további kamrákhoz 1-1 db, legalább 55A és 233B jelű vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó 
készüléket kell elhelyezni. 
22/4. A kamra ajtajának külső felületén 1 db, a tűz- vagy robbanásveszélyre figyelmeztető piktogramot 
kell maradandó módon elhelyezni. 
23. Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat általános előírások: 
23/1. Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos 
felülvizsgálatáról, karbantartásáról valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni. 
23/2. Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak 
tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az aláírás 
dátumának feltüntetésével igazolja. 
23/3. Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról és a hibák 
kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására jutása után 15 
napon belül gondoskodni, ha 
a) az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tűzeset, tűzriadó gyakorlat 
vagy egyéb esemény során vagy 
b) az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő működésre. 
23/4. Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell 
végezni és annak eredményét papír alapon vagy elektronikusan írásban kell dokumentálni. 
23/5. Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és a javítás 
során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó előírásait. 
23/6. Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során 
a) vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét, 
b) szemrevételezéssel, és ha e rendelet előírja, gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett műszaki 
megoldás működőképességét, ennek keretében ellenőrzi a 23/7. pontban előírtakat, 
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c) az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban 
dokumentálja és 
d) a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség megállapítását 
az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jelzi. 
23/7. Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás 
a) kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről, 
b) sértetlen állapotáról, 
c) észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről, 
d) működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről, 
e) működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki megoldás 
állapotáról és 
f) működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környezeti 
körülmények jelenlétéről való szemrevételezéses meggyőződést 
23/8. Az üzemeltetői ellenőrzés kiváltható automatikus ellenőrzéssel, ha az automatikus ellenőrző 
rendszer 
a) az üzemeltetői ellenőrzést végző személy feladatát az előírt gyakorisággal ellátja és 
b) az ellenőrzés elvégzését és eredményét hatósági ellenőrzés során bemutatható formában 
dokumentálja. 
23/9. A jogosult személy az időszakos felülvizsgálat során 
a) vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás megtörténtét, dokumentálását, 
szükségességét, 
b) szemrevételezéssel, gyakorlati próbával, szükség szerint megbontással, szét- és összeszereléssel, 
méréssel és a mérési eredmények értékelésével meggyőződik a működőképességről és a hatékonyságról, 
c) a felülvizsgálat elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja és 
d) a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működőképesség 
vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az ellenőrzés befejezését követően azonnal az 
üzemeltetőnek írásban jelzi. 
23/10. A jogosult személy a rendkívüli felülvizsgálat során elvégzi az időszakos felülvizsgálatot, 
amelynek keretében vizsgálja az érintett műszaki megoldás működésképtelenségét vagy nem megfelelő 
működését kiváltó okokat, körülményeket is. A rendkívüli felülvizsgálat elvégzését írásban 
dokumentálja és az üzemeltetőnek 1 példányt annak elvégzése után a helyszínen átad vagy 5 
munkanapon belül részére megküld. 
23/11. A jogosult személy a karbantartás során 
a) vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos felülvizsgálat megtörténtét, dokumentálását, 
szükségességét, 
b) elvégzi a gyártó által előírt karbantartási feladatokat, 
c) a karbantartás elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja, 
d) a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt, és a működőképesség 
vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés helyszínén annak 
időtartama alatt írásban jelzi és 
e) indokolt esetben az üzemeltetőnek javaslatot tesz a karbantartás gyakoriságának sűrítésére. 
23/12. 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. 
A hiba súlyosságát a jogosult személy, üzemeltetői ellenőrzés esetén az üzemeltető vagy az általa 
megbízott személy a 23/13. pontban foglaltak figyelembevételével állapítja meg. 
23/13. Súlyos, haladéktalanul javítandó hibának minősül 
a) a tűz- vagy robbanásveszélyt okozó hiba vagy 
b) az érintett műszaki megoldás tűzvédelmi rendeltetésének betöltését gátló hiba. 
23/14. Az üzemeltetőnek a felülvizsgálat, karbantartás, javítás idején csökkenő védelmi szintet alkalmas 
megoldásokkal ellensúlyoznia kell. Az ellensúlyozás keretében az üzemeltető 
a) a vonatkozó műszaki követelményben foglalt megoldást alkalmaz, 
b) felfüggeszti az üzemelést, használatot, tevékenységet a védelmi szint helyreállásáig, 
c) azonos védelmi szintet biztosító tartalék műszaki megoldásokat helyez készenlétbe vagy 
d) a tűzvédelmi hatósággal előzetesen egyeztetett más megoldást alkalmaz. 
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23/15. Az üzemeltető kötelezettségeinek végrehajtását más személy vagy szervezet írásos 
megállapodásban teljes körűen vagy részben átvállalhatja. A más személy vagy szervezet kötelességei 
megegyeznek az üzemeltetőével. 
23/16. Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés megfelelő 
végrehajtásához szükséges ismeretekkel és az üzemeltető által kiállított, erre vonatkozó írásbeli 
meghatalmazással. 
24. Beépített tűzjelző berendezések karbantartása és felülvizsgálata: 
24/1. Az üzemeltető a gyártó, kivitelező kezelési utasításai és az alkalmazott műszaki követelmény 
betartásával biztosítja a beépített tűzjelző berendezések biztonságos és hatékony üzemeltetését. 
24/2. A beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés kezelését csak annak működésére kioktatott 
személy végezheti. 
24/3. Az üzemeltetés, felülvizsgálat vagy karbantartás során jelentkező hibákat hibák javítására 
haladéktalanul intézkedni kell. 
24/4. A szolgáltatói szerződés melléklete tartalmazza a beépített tűzjelző berendezésekkel kapcsolatos 
üzemeltetési, karbantartási és felülvizsgálati előírásokat és felelősségi köröket. 
25. Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása: 
25/1. 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. 
25/2. A készenlétben tartó képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó 
készülék 
a) az előírt készenléti helyen van-e, 
b) rögzítése biztonságos-e, 
c) látható-e, 
d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e, 
e) használata nem ütközik-e akadályba, 
f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e, 
g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e, 
h) fém vagy műanyag plombája, záró-pecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet 
BM OKF azonosító jele sértetlen-e, 
i) karbantartása esedékes-e, 
j) készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és 
k) állapota kifogástalan, üzemszerű-e. 
25/3. Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak 
megszüntetéséről. 
25/4. A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó 
készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet, mely tartalmazza 
a) a létesítmény nevét és címét, 
b) a tűzoltó készülékek típusjelét, 
c) a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely és a tűzoltó készülék gyártási száma 
vagy tételszáma megadásával, 
d) a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát (készenlétben tartó általi 
ellenőrzés, alapkarbantartás, középkarbantartás, teljes körű karbantartás) és dátumát, 
e) a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és aláírását vagy – 
elektronikusan vezetett napló esetén – egyértelmű azonosítását. 
26. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálata: 
26/1. A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt 
rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák (ezen alcím vonatkozásában a 
továbbiakban együtt: felülvizsgálat) elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet 
gondoskodik szerződéses jogviszony alapján. 
26/2. A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről az oltóvízhálózat üzemben 
tartásáért felelős szervezet gondoskodik, amely a meghibásodott tűzoltóvízforrások és azok 
szerelvényeinek javítására, szükség esetén cseréjére azonnal intézkedik. 
26/3. Az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet a tűzoltóvízforrásokról tűzvédelmi 
üzemeltetési naplót vezet. A napló vezetése a felülvizsgálatot végző személy kötelessége. 
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26/4. A tűzoltóvízforrásokról vezetett tűzvédelmi üzemeltetési napló tartalmazza 
a) a tűzoltóvízforrás egyértelmű azonosítását, 
b) a felülvizsgálat időpontját, 
c) a felülvizsgálatot végző nevét, szakvizsga-bizonyítványának számát és 
d) a felülvizsgálat megnevezését és megállapításait. 
27. A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata: 
27/1. A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály 
másként nem rendelkezik, 
a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes 
osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy 
szabadtér esetén legalább 3 évenként, 
b) egyéb esetben legalább 6 évenként 
a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő 
iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő 
módon igazolja 
27/2. A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni. 
27/3. A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy rendeltetésváltás során a 
helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi 
felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg. 
28. Az elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata 
28/1. Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem megfelelő, ha a tervezést, létesítést, üzemeltetést és 
karbantartást a vonatkozó műszaki követelmény szerint végzik, és az elektrosztatikus feltöltődés elleni 
védelmet a felülvizsgálatot követően a felülvizsgáló megfelelőnek minősíti. 
28/2. A felülvizsgálat elvégzése kötelező 
a) az üzembe helyezés előtt, 
b) az átalakítás, bővítés után, 
c) tűzesetet követően, 
d) a technológia változása után vagy 
e) a meglévő építmény, szabadtér elektrosztatikus védelmén legalább 3 évente, ha gyártó, telepítő a 
műszaki leírásban, dokumentációban vagy a telepítési technológiai dokumentációban nem rendelkezik 
ennél rövidebb időtartamról. 
28/3. Az elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata 
szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni. 
29. Villámvédelem felülvizsgálata: 
29/1. A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében a 
villámvédelem felülvizsgálatát 
a) a létesítést követően az átadás előtt, 
b) OTSZ-ben előírt időszakonként vagy 
c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben 
foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni. 
29/2. A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben 
lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni. 
29/3. A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem 
rendelkezik, tűzvédelmi szempontból 
a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó 
anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási 
alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként, 
b) egyéb esetben legalább 6 évenként, 
c) 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, 
d) 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 határnapig meg 
kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell. 
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29/4. A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó 
villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát 
a) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt, 
b) a létesítést követően az átadás előtt, 
c) az LPS I és LPS II fokozat esetén legalább 3 évenként, 
d) a c) pont alá nem tartozó egyéb esetben legalább 6 évenként, és, 
e) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben 
foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni. 
29/5. A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni. 
30/1. Az üzemeltetői ellenőrzésekről szóló jegyzőkönyveket, valamint tűzvédelmi üzemeltetési naplókat 
a tűzvédelmi vezető fekteti fel/vezeti, a tűzvédelmi üzemeltetési naplók elektronikus aláírásra az 
üzemeltetési főosztályvezető jogosult. 

III. FEJEZET 
 

A TEVÉKENYSÉGRE ÉS A TEVÉKENYSÉG HELYSZÍNÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS 
TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK 

(MŰTÁRGYAK, ESZKÖZÖK) 
 
1. Tűzoltási út, terület, közlekedési, menekülési és egyéb utak: 
1/2. A tűzoltási felvonulási területen, valamint a tűzoltói vízszerzési helyeken gépjárműparkolás nem 
megengedett. 
1/3. A tűzoltási felvonulási területen elhelyezett tűzcsapok és víztárolók 1,5 méteres körzetén belül 
gépjármű nem parkolhat. 
1/4. A tűzoltóság beavatkozását akadályozó és tiltott helyen álló gépjárműben okozott kárért - 
amennyiben az, az akadálytalan tűzoltás érdekében vált szükségessé - a tűzoltóság nem tartozik 
kártérítési felelősséggel. 
1/5. Azon munkavállalók, akik saját tulajdonú gépjárműveikkel - behajtási engedély alapján - 
munkaidejükben, valamint munkaidejükön kívüli időszakban a Kórház területén parkolnak, a 
gépjárműveik tűzbiztonsága, és épsége érdekében -, jól látható helyen (szélvédő) - szervezeti egységük 
nevét, (osztály stb.) és annak belső telefonszámát (mellék) feltüntethetik. 
1/6. Kórház területére saját tulajdonú gépjárművel - utastérben és csomagtartóban – fokozottan tűz vagy 
tűzveszélyes folyadékot semmilyen kiszerelésben, valamint gázpalackot, veszélyes anyagot (PB; palack 
stb.) bevinni TILOS. 
1/7. A tűzoltási felvonulási területet megközelítő tűzoltási felvonulási utat úgy kell biztosítani, hogy a 
tűzoltó gépjárművek a helyszínt biztonságosan tolatás nélkül el tudják hagyni. 
1/8. Az 1/1. pontban jelölt út és terület, valamint a helikopter leszállóhely (heliport) síkosság 
mentesítéséről - téli időszakban - elsőként kell gondoskodni. 
2. Tűzoltó vízforrások és tűzoltó készülékek, valamint beépített tűzjelző berendezések és világító 
berendezések: 
2/1. A tűzoltó-vízforrások és tűzoltó készülékek, valamint beépített tűzjelző berendezések 
üzemképességéről, előírt rendszeres ellenőrzések, felülvizsgálatok, karbantartások és javítások 
elvégzéséről, gondoskodni kell.  
2/2. Az építmény, épület üzemeltetője köteles a biztonsági jeleket karbantartani, a világító jelek 
működését, működőképességét a vonatkozó műszaki követelményben, ezek hiányában a gyártó által 
előírt rendszerességgel ellenőrizni, azt ellenőrzési naplóban dokumentálni, továbbá a biztonsági jeleket 
a körülmények változásaiból adódóan vagy elhasználódásuk miatt szükségszerűen cserélni, illetőleg a 
meglétükről meggyőződni. 
2/3. A beépített tűzjelző berendezés zóna kiiktatását, a felelős személy jelenlétében a szolgáltató 
végezheti el. Zóna kiiktatás időszakában, az adott épületben a biztonsági szolgálat erősített mozgóőr 
szolgálatot lát el. Az épület védelmi szintjének megtartása érdekében a készenlétben tartott tűzoltó-
készülékeken felül, további megfelelő mennyiségű és az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó-
készüléket kell elhelyezni. 
2/4. Felelősségi körök: 
a) Gazdasági-műszaki igazgató és helyettese 
b) Üzemeltetési főosztályvezető 
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c) Biztonsági szolgálat osztályvezető 
d) Tűzvédelmi vezető 
2/4. A beépített tűzjelző berendezés zóna visszaállítását, a felelős személy jelenlétében a szolgáltató 
végezheti el, ezzel egy időben az érintett munkavállalókat értesíteni kell az aktiválás tényéről. 
2/5. Felülvizsgálatot, karbantartást, javítást csak külön jogszabályban meghatározott szakvizsgával 
rendelkező személy végezheti. 
2/6. A vizsgálatok alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodni kell. 
2/7. A 2/1.-2/2. pontok szerinti nyilvántartások vezetése a tűzvédelmi vezető feladata. 
3. Az egyes tűzoltóvízforrások: 
3/1. A föld feletti és földalatti tűzcsap szerelvényszekrények tartozékait épületben kell készenlétben 
tartani az alábbiak szerint: 
a) Szekszárd Központi kórház területe: „Gomba” épület 
b) Szekszárd Régi kórház területe: „Műszakiraktár-melléképület” 
c) Szekszárd Mosoda és textilgazdálkodási üzem területe: „Főépület”  
d) Szekszárd Palánk Gazdaság területe: „Iroda” épület 
3/2. A központi Kórház területén a „Helikopter leszállóhely” D-NY-i részén lévő a „Központi raktár 
”épület D-K-i részén lévő a „Műtő és Diagnosztikai Blokk” épület É-NY-i részén lévő tűzcsap 
szerelvényszekrények szerelvényeit a tűzcsap szerelvényszekrényekben kell készenlétben tartani. 
3/3. Az épületben elhelyezett tűzcsap szerelvényszekrények szerelvényeinek hozzáférhetőségéről a 
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint másodfokú tűzvédelmi hatóság F-473-5/2010. 
számú határozatában foglaltak szerint kell gondoskodni. 
4. Jelzőtábla vízvezetékekhez és tűzoltó vízforrásokhoz: 
4/1.  Táblával kell megjelölni minden szabadtéri oltóvízforrást.  
4/2. A jelzőtáblának az időjárási és mechanikai hatásokkal szemben ütés-, korrózió-, és 
öregedésállónak, valamint színtartónak kell lennie, a hosszan tartó UV sugárzás, nedvesség vagy 
ingadozó hőmérséklet hatására sem következhet be a táblák olyan mértékű alakváltozása és 
elszíneződése, amely a feliratozás olvashatatlanságát eredményezné. 
5. Helikopter leszállóhely (heliport): 
5/1. Légi járművel végzett egészségügyi mentőrepülés: betegek, sérültek, egészségügyi beavatkozást 
végzők, gyógyszerek, egészségügyi anyagok, transzplantációk, donorok légi úton történő szállítása. 
5/2. A biztosítandó  védelem  szintjét  általában  a  helikopter leszállóhelyet várhatóan igénybe 
vevő legnagyobb forgószárnyas légi-jármű legnagyobb hosszúsági méretének alapján,  az alábbi 
értékek határozzák meg: 

 
Helikopter repülőtér kategória Forgószárnyas légi-jármű legnagyobb 

hossza 
H1   0.00 métertől 14.99 méterig 
H2 15.00 métertől 23.99 méterig 
H3 24.00 métertől 34.99 méterig 
(A forgószárnyas légi-jármű teljes hossza forgószárnytól (orrtól) a hátsó rotorokig) 

5/3. A helikopter - jelzett - érkezése előtt a leszállópálya melletti tűzcsapszekrényt és a tűzoltó 
készüléket tartalmazó tároló szekrény ajtaját ki kell nyitni. 
5/4. A föld feletti tűzcsapot a tömlők felszerelésével és a nyitókulcs felhelyezésével készenlétbe kell 
helyezni. 
5/5. A tároló szekrényből az 3 db 12 kg-os tűzoltó-készüléket készüléket az épület elé ki kell készíteni. 
5/6. A 5/4. és 5/5.  pontok szerinti „tűzvédelmi készenlétet” a helikopter felszállását (eltávozását) 
követően szabad csak megszüntetni. 
5/7. Tűz esetén - a tűzoltóság felé történő tűzjelzéssel egyidejűleg - a tűz oltását a rendelkezésre álló 
tűzoltó készülékekkel és 1 db. „C” sugárral azonnal meg kell kezdeni.  
5/8. A katasztrófavédelem, tűzoltóság helyszínre érkezését követően a tűzoltás vezetőjének 
rendelkezései szerint kell eljárni. 
6. Földgázt (UN 1972) fogadó állomások, gázelosztó vezetékek: 
6/1. A gázelosztó állomást és vezetéket védeni kell az állékonyságát, állagát és a rendeltetésszerű 
használatát veszélyeztető káros vegyi, korróziós, mechanikai és dinamikai hatásoktól, továbbá a víz, a 
nedvesség (talajvíz, csapadékvíz stb;) káros hatásaival szemben. 

 



 27 

6/2. A gázelosztó vezetékbe épített, földdel takart elzáró szerelvényeket és műtárgyakat jelzőtáblával 
kell megjelölni, amelyen a jelzőtáblától mért távolságaikat is fel kell tüntetni. 
6/3. Szabadban elhelyezett felszíni berendezések esetén, ha gázkiáramlással kell számolni (pl; oldható 
kötések, túlnyomás-határoló szerelvények), védőzónát kell kialakítani. 
6/4. A védőzónát a tűz- és robbanásveszélyre utaló tiltó és figyelmeztető táblákkal jelölni kell; 
Idegeneknek a védőzónába való szándékolatlan bejutását lehetőség szerint meg kell akadályozni. 
6/5. A gázelosztó állomást és vezetéket úgy kell üzemben tartani, felügyelni és karbantartani, hogy a 
tervezett üzemi körülmények között tömörsége biztosított, műszaki-biztonsági állapota megfelelő 
legyen. 
6/6. Az ellenőrzéseket, az időszakos felülvizsgálatokat és a karbantartásokat a minőségirányítási 
rendszerben előírt időközökben és módon kell elvégezni és dokumentálni. 
6/7. Azokat a helyiségeket és szabad térségeket, ahol az éghető gázok berendezései vannak elhelyezve, 
a gázrobbanás- és tűzveszélyes tulajdonságára utaló, valamint az üzemzavar esetén az értesítendő címet, 
telefonszámot tartós és időtálló felirattal kell megjelölni. 
6/8. A berendezéseket szabályszerűen, az üzemi utasításoknak megfelelően kell üzemeltetni és 
felügyelni. 
6/9. A túlnyomás miatti gázlefúvást lehetőleg meg kell előzni. 
6/10. Gondoskodni kell arról, hogy a biztonsági berendezésből kifúvó gáz ne okozzon veszélyt. 
6/11. Az üzemzavar miatt kiáramló gáz által okozott tűz, robbanás vagy egészségkárosodás veszélyét a 
lehető legkisebb mértékűre kell korlátozni. 
6/12. A berendezés jegesedését csak olyan mértékben szabad melegítéssel megelőzni, amely nem 
okozza a berendezés veszélyes felmelegedését vagy a gáz meggyulladását. 
6/13. A gázelosztó állomás védőzónájában a nyílt láng használata TILOS, valamint belsőégésű motorral 
hajtott, valamint villamos gépek berendezések használatát fokozott figyelemmel kell kísérni. 
6/14. A gázelosztó állomás védőzónáját száraz aljnövényzettől mentesíteni kell. 
6/15. Az elzáró-szerelvények hovatartozását, valamint „nyitva és zárva” állapotának helyzetét jelölni 
kell. 
7. Cseppfolyós oxigént (UN1073) fogadó állomások: 
7/1. A gázfogadó állomást és vezetéket védeni kell az állékonyságát, állagát és a rendeltetésszerű 
használatát veszélyeztető káros vegyi, korróziós, mechanikai és dinamikai hatásoktól, továbbá a víz, a 
nedvesség (talajvíz, csapadékvíz stb.) káros hatásaival szemben. 
7/2. Szabadban elhelyezett felszíni berendezések esetén, ha gázkiáramlással kell számolni (pl. oldható 
kötések, túlnyomás-határoló szerelvények), védőzónát kell kialakítani. 
7/3. A védőzónát a tűzveszélyre utaló tiltó és figyelmeztető táblákkal jelölni kell. 
7/4.  Idegeneknek a védőzónába való szándékolatlan bejutását lehetőség szerint meg kell akadályozni. 
7/5. A gázfogadó állomást és vezetéket úgy kell üzemben tartani, felügyelni és karbantartani, hogy a 
tervezett üzemi körülmények között tömörsége biztosított, műszaki-biztonsági állapota megfelelő 
legyen. 
7/6. Az ellenőrzéseket, az időszakos felülvizsgálatokat és a karbantartásokat előírt időközökben és 
módon kell elvégezni és dokumentálni. 
7/7. A berendezéseket szabályszerűen, az üzemi utasításoknak megfelelően kell üzemeltetni és 
felügyelni. 
7/8. Az üzemzavar miatt kiáramló gáz által okozott tűz, robbanás vagy egészségkárosodás veszélyét a 
lehető legkisebb mértékűre kell korlátozni. 
7/9. A gázfogadó állomás védőzónájában a nyílt láng használata TILOS, valamint belsőégésű motorral 
hajtott, valamint villamos gépek berendezések használatát fokozott figyelemmel kell kísérni. 
7/10. A gázfogadó állomás és vezetékek védőzónáját száraz aljnövényzettől mentesíteni kell. 
7/11. Az elzáró-szerelvények hovatartozását, valamint „nyitva és zárva” állapotának helyzetét jelölni 
kell. 
8. Veszélyes anyagok raktára: 
8/1. A raktár épületszerkezeteinek állékonyságát, állagát és a rendeltetésszerű használatát veszélyeztető 
káros vegyi, korróziós, mechanikai és dinamikai hatásoktól védeni kell 
8/2. A védőzónát a tűzveszélyre utaló tiltó és figyelmeztető táblákkal jelölni kell. Idegeneknek a 
védőzónába való szándékolatlan bejutását meg kell akadályozni. 
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8/3. Az ellenőrzéseket, az időszakos felülvizsgálatokat és a karbantartásokat előírt időközökben és 
módon kell elvégezni és dokumentálni. 
8/4. A veszélyes anyag által okozott tűz, robbanás vagy egészségkárosodás veszélyét a lehető legkisebb 
mértékűre kell korlátozni. 
8/5. A raktár védőzónájában védő-zónájában a nyílt láng használata TILOS, valamint belsőégésű 
motorral hajtott, valamint villamos gépek berendezések használatát fokozott figyelemmel kell kísérni. 
8/6. A raktár védőzónáját száraz aljnövényzettől mentesíteni kell. 
9. Ipari, orvosi gázpalackok szállítása, tárolása, kezelése: 
9/1. A palackot sérültnek kell tekinteni, ha: 
a) Legalább 1 m magasságból kemény talajra (kő, beton, aszfalt stb.) esett, 
b) Égésnyomok látszanak rajta, 
c) Éles bemetszésű sérülése vagy horpadása van, 
d) A szállítójárművet közlekedési baleset érte, átalakítás nyomai észlelhetők. 
9/2.Az üzemeltetés (szállítás, felhasználás stb.) során keletkezett sérülésről az illetékes töltővállalatot 
(cseretelepet) tájékoztatni kell. 
9/3. A palackot (az üres palackot is) csak lezárt szeleppel és szelepvédővel (védősapka, védőkengyel 
stb.) szabad tárolni, mozgatni és szállítani. Ezen túlmenően felcsavart záróanyával kell tárolni és 
szállítani azokat a menetes csatlakozású palackokat.  
9/4. A palackot a káros mechanikai és kémiai hatásoktól védeni kell, és úgy kell tárolni, hogy 
hőmérséklete ne emelkedjen 323 K (50 oC) fölé. 
9/5.  Befagyott szelepű vagy lefagyott palackot csak legfeljebb 313 K (40 °C) hőmérsékletű vízzel 
szabad melegíteni. 
9/6. A palackokat, különös tekintettel az oxigénpalackra, nem szabad zsíros vagy olajos kézzel, vagy 
ezekkel szennyezett ruhában kezelni, és zsíros vagy olajos ruhával tisztítani. 
9/7. A mérgező, maró és/vagy cseppfolyósított gázokat tartalmazó palackokra vonatkozó intézkedéseket 
a kezelési utasításban kell rögzíteni. 
9/8. A palackon vagy szerelvényeinek környezetében keletkező tűz esetén először az éghető gázt, majd 
a többi veszélyeztetett palack szelepét haladéktalanul el kell zárni, és a tűz oltását meg kell kezdeni. 
9/9. Tűz esetén a palackokat a tűzből, vagy a tűzzel veszélyeztetett területről el kell távolítani. Ha ez 
nem lehetséges, akkor a palackok veszélyes mértékű felmelegedését védett helyről történő folyamatos 
hűtéssel kell megakadályozni. 
9/10. Palacktűz és robbanás esetén az üzemeltető a következő szervezeteket köteles értesíteni: 
a) A tűzoltóságot, 
b) A területi Műszaki Biztonsági Felügyelőséget. 
c) A területi Munkavédelmi Felügyelőséget, személyi sérülés esetén. 
9/11. Jelentős anyagi kár és/vagy személyi sérülés, haláleset esetén értesíteni kell: 
a) A mentőszolgálatot és 
b) A rendőrkapitányságot. 
9/12. A tűzoltóság megérkezésekor tájékoztatást kell adni a palackok jelenlétéről, azok darabszámáról, 
fajtájáról és elhelyezkedésükről. 
9/13. A tűzbe került, megégett, felületén felhevült vagy a használat közben egyéb módon sérült 
palackokat elkülönítetten kell kezelni. Ezekről a palackokról gyári számuk szerint nyilvántartást kell 
készíteni. Az üzemeltető a sérült palackokat azoknak a tulajdonosánál, vagy ha ez nem megállapítható, 
akkor a töltővállalatánál vagy cseretelepén a nyilvántartással és a felvett jegyzőkönyvvel együtt, 
azokkal egyezően köteles leadni. 
9/14. Palackokat nem szabad tárolni nehezen megközelíthető, a személyi közlekedést és a mentést 
akadályozó helyeken, továbbá: 
a) Lépcsőkön, lépcsőházakban, folyosókon, szűk udvarokban, átjárókban, vagy azok közvetlen 
környezetében, 
b) Garázsokban. 
9/15. Talajszint alatti helyiségekben, csak nem éghető és égést nem tápláló gázt tartalmazó palackok 
tárolható gázkoncentráció mérő berendezés létesítése esetén. 
9/16. A palacktárolók padozata vízszintes, egyenletes, csúszásmentes, és megfelelő teherbírású legyen, 
valamint feleljen meg a vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak. 
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9/17. A palacktárolókban a vonatkozó jogszabálynak megfelelő tűzoltó készüléket kell készenlétben 
tartani. 
9/18. A levegőnél nehezebb és cseppfolyósított gázokat tartalmazó palackok tároló helyein, valamint 
azok védőtávolságán belül ne legyenek árkok, csatornák, folyadékzárak nélküli csatornalefolyók, 
pincebejáratok, vagy egyéb nyitott összeköttetések pincehelyiségekkel, kémények tisztító- vagy egyéb 
nyílásaival. 
9/19. Éghető gázok palackjainak veszélyességi övezetében ne legyenek gyújtóforrások. 
9/20. Éghető gázokat tartalmazó palackok veszélyességi övezetén belül a tároló üzemeltetéséhez 
szükséges járművek közlekedhetnek, ha a közlekedési útvonalban nincs veszélyes gázkoncentráció. 
9/21. A palackot éghető anyaggal együtt tárolni nem szabad. 
9/22. A töltött és üres palackokat egymástól elkülönítve kell tárolni. 
9/23. Szabad- és zárt téri palacktároló helyeken és azok 5 m-es körzetében dohányozni és nyílt lángot 
használni nem szabad. 
9/24. A palacktárolókat, veszélyt jelző táblákkal (a tűzvédelmi jelzőtáblákra vonatkozó műszaki 
követelmények szerint) kell ellátni, amelyek utaljanak a tárolt gázok tulajdonságaiból adódó 
veszélyhelyzetekre, valamint a veszélyességi övezet nagyságára. A veszélyt jelölő táblák elhelyezése a 
vonatkozó előírás szerint. 
9/25. A palacktárolók illetéktelen behatolás ellen védettek legyenek. 
9/26. Cseppfolyósított, éghető és mérgező gázokkal töltött palackokat álló helyzetben szabad 
készenlétben tartani vagy tárolni. 
9/27. A gázok felhasználásának a helyén csak egyszeri cserét biztosító gázmennyiséget tartalmazó 
palackokat szabad tárolni, arra kialakított eszközben (kézikocsi, szállítókeret), mely biztosítja veszély 
esetén a készenléti palackok gyors eltávolítását a munkahelyről. 
9/28. Kézi erővel egy személy 1 db, legfeljebb 20 l űrtartalmú palackot mozgathat. 
9/29. Palackot egyenetlen talajon vagy szintkülönbség esetén az arra kialakított eszközben, legalább két 
személynek szabad mozgatni. 
9/30. Kézikocsin való szállításkor a palackot legurulás ellen rögzíteni kell. A palackot talpgyűrűjén, 
vagy homorú fenekén szabad gurítani. 
9/32. A palackok kezelésével csak olyan személyt szabad megbízni, aki a vonatkozó jogszabály alapján 
a szükséges műszaki követelmények szerinti ismereteket elsajátította. Az egyéb előírások a vonatkozó 
műszaki követelményrendszer szerint. 
9/33. Gépjárműről kemény vagy kemény burkolatú talajra, vagy padozatra a palackot óvatosan kell 
leengedni. A rendszeres rakodóterületeket, a palack talpgyűrűjét, homorú fenekét nem rongáló rugalmas 
anyaggal kell burkolni. 
10. Fekvőhengeres földalatti és föld feletti tűzveszélyes folyadéktároló tartályok 
10/1. A tartályok biztonságos üzemeléséhez és karbantartáshoz alkalmazott szerelvények feleljenek meg 
az adott üzemelési, környezeti feltételeknek, és a tárolt anyagok hatásaival szemben ellenállóak 
legyenek. 
10/2. A földalatti tartályok esetében a dómakna falán lévő csőátvezetések a folyadék és gőzeinek 
áthatolása ellen tömítve legyenek. 
10/3.  A tartályok közelében tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. 
10/4.  A tűzoltó készülék földalatti tartályok esetén legalább 34A és 144B vizsgálati egységtűz oltására, 
föld feletti tartályok pedig legalább 55A és 233B vizsgálati egységtűz oltására legyen alkalmas. 
10/5.  Az esetleg szabadba kikerült és szétfolyt folyadékot haladéktalanul fel kell itatni. Erre a célra a 
tárolótéren 0,1 m3 száraz homok, vagy 0,05 m3 száraz, nem éghető abszorbens felitató anyagot kell 
tartani. 

 
IV. FEJEZET 

 
A TEVÉKENYSÉGRE ÉS A TEVÉKENYSÉG HELYSZÍNÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS 

TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK 
(ÉPÍTMÉNYEK, ÉPÜLETEK, HELYISÉGEK) 
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1. A dohányzásra és nyílt láng használatára vonatkozó szabályok: 
1/1. A kijelölt zárt terű dohányzóhelyek a vonatkozó jogszabályok műszaki előírásainak eleget kell, 
hogy tegyenek. 
1/2. A pszichiátriai betegek dohányzására fokozott figyelmet kell fordítani. 
1/3. A kijelölt dohányzó helyeken nem éghető anyagú hamutartót kell elhelyezni.  
1/4. Égő cigarettát tilos olyan helyre tenni ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat. 
1/5. Csillagszórót, gyertyát, egyéb nyílt lángú világító eszközt, valamint pirotechnikai terméket a 
Kórház területén használni TILOS. 
2. Irodák, orvosi szobák: 
2/1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat állandóan szabadon kell hagyni. 
2/2. A helyiségben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön engedéllyel lehet végezni. A 
helyiségben nem odavaló gyúlékony anyagot, tűzveszélyes folyadékot tárolni tilos. 
2/3. A villamos hő-termelő berendezéseket, eszközöket csak úgy lehet üzembe helyezni, hogy 
környezetükben tüzet ne okozzanak. 
2/4. A munka befejezésekor a villamos fogyasztó berendezéseket a készenléti áramkörről le kell 
választani. (számítógép, nyomtató stb.) 
2/5. A helyiségben csak a leltár szerinti villamos berendezések használhatóak. 
2/6. A munka befejezését követően helységek kulcsainak hozzáférhetőségéről gondoskodni kell. 
3. Könyvtár, irattárak: 
3/1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat, tűzoltó készülékeket állandóan szabadon kell hagyni. 
3/2. A helyiségben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön engedéllyel lehet végezni. A 
helyiségben nem odavaló gyúlékony anyagot, tűzveszélyes folyadékot tárolni tilos. 
3/3. A villamos hő-termelő berendezéseket, eszközöket csak úgy lehet üzembe helyezni, hogy 
környezetükben tüzet ne okozzanak. 
3/4 A munka befejezésekor a villamos fogyasztó berendezéseket a készenléti áramkörről le kell 
választani. (számítógép, nyomtató stb.) 
3/5. A helyiségben csak a leltár szerinti villamos berendezések használhatóak. 
3/6. A munka befejezését követően helységek kulcsainak hozzáférhetőségéről gondoskodni kell. 
4. Konyhák, tálalók: 
4/1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat, tűzoltó készülékeket állandóan szabadon kell hagyni. 
4/2. A konyhában gyúlékony anyagot – főzéshez szükséges étkezési olaj kivételével -, fokozottan tűz 
vagy robbanásveszélyes folyadékot tárolni tilos. 
4/3. A munka befejezése után az éghető hulladékot a kijelölt helyre kell szállítani. 
4/4. A konyhában alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön engedéllyel lehet végezni. 
4/5. A konyhában a munkához szükséges kifogástalan műszaki állapotú villamos és gázüzemű 
berendezéseket szabad használni a vonatkozó előírások alapján. 
4/6. A villamos hő-termelő berendezéseket, eszközöket csak úgy lehet üzembe helyezni, hogy 
környezetükben tüzet ne okozzanak. 
4/7. Gázszivárgás esetén a szellőztetésről azonnal gondoskodni kell, a berendezés főcsapját pedig el kell 
zárni. 
4/8. A munka befejezése után a nélkülözhető villamos fogyasztó berendezéseket áramtalanítani kell 
(villamos főzőlap, mikrohullámú sütő stb.), a gázzal működő berendezések főelzáróját el kell zárni. 
4/9. A helyiségben csak a leltár szerinti villamos és gázüzemű berendezések használhatóak. 
4/10. A munka befejezését követően helységek kulcsainak hozzáférhetőségéről gondoskodni kell. 
5. Ebédlők, étkező helyiségek: 
5/1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat, tűzoltó készülékeket állandóan szabadon kell hagyni. 
5/2. A helyiségben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön engedéllyel lehet végezni. 
5/3. A villamos hő-termelő berendezéseket, eszközöket csak úgy lehet üzembe helyezni, hogy 
környezetükben tüzet ne okozzanak. 

     5/4. A munka befejezésekor a villamos fogyasztó berendezéseket a készenléti áramkörről le kell 
választani. (mikrohullámú sütő stb.) 
5/5. A helyiségben csak a leltár szerinti villamos berendezések használhatóak. 
5/6. A munka befejezését követően helységek kulcsainak hozzáférhetőségéről gondoskodni kell. 
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6. Vegyi, papír, gyógyszer, textil és élelmiszer szárazanyag raktárak, orvosi gázpalack tárolók és 
izotóp-tároló helység: 
6/1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat, tűzoltó készülékeket állandóan szabadon kell hagyni.  
6/2. A helyiségben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön engedéllyel lehet végezni.  
6/3.  A tárolási szabályokat maradéktalanul érvényesíteni kell.  
6/4. Olyan anyagokat együtt tárolni, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást 
okozhat TILOS, továbbá öngyulladásra hajlamos anyag tárolása egyéb éghető anyaggal nem 
megengedett. 
6/5. Gázpalackot éghető anyaggal együtt tárolni TILOS. 
6/6. A tárolás során a csomagoló anyagok épségére fokozott figyelmet kell fordítani, elfolyást, 
csöpögést, kiszóródást meg kell szüntetni, a kifolyt anyagot fel kell itatni, valamint a kiszóródott 
anyagokat el kell távolítani, illetőleg biztonságos helyre kell elhelyezni. 
6/7. Izotópok tárolása külön jogszabály szerint történik. 
6/7. A szellőztetésről amennyiben szükséges gondoskodni kell. 
6/8. A tevékenységet követően helységek, bejáratok kulcsainak hozzáférhetőségéről gondoskodni kell. 
7. Öltözők: 
7/1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat állandóan szabadon kell hagyni.  
7/2. A helyiségben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön engedéllyel lehet végezni. A 
helyiségben nem odavaló gyúlékony anyagot, tűzveszélyes folyadékot tárolni tilos. 
7/3. A villamos hő-termelő berendezéseket, eszközöket csak úgy lehet üzembe helyezni, hogy 
környezetükben tüzet ne okozzanak. 
7/4. A helyiség elhagyását követően a világító berendezéseket le kell kapcsolni. 
7/5. Az öltöző használatát követően helységek kulcsainak hozzáférhetőségéről gondoskodni kell. 
8. Közlekedő, folyosók, előterek, lépcsőházak kijáratok: 
8/1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat, tűzoltó készülékeket, fali tűzcsap szekrényeket állandóan 
szabadon kell hagyni.  
8/2. A közmű elzáró szerelvények hozzáférhetőségéről gondoskodni kell. (víz, gáz, villamos kapcsolók) 
8/3. A helyiségben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön engedéllyel lehet végezni. 
8/4. Nem odavaló gyúlékony anyagot, fokozottan tűz vagyrobbanásveszélyes folyadékot, gázpalackokat 
tárolni tilos. 
8/4. A villamos kapcsoló szekrényekből a nem oda való éghető anyagokat el kell távolítani, 
tisztántartásukról gondoskodni kell. 
8/5. A területen csak a leltár szerinti villamos berendezések használhatóak. 
8/6. A nem használt villamos fogyasztó berendezéseket a készenléti áramkörről le kell választani. 
(televízió.) 
8/7. A munka befejezését követően helységek és kijárati ajtók, átjárók kulcsainak hozzáférhetőségéről 
gondoskodni kell. 
8/8. Az épületek valamennyi ki-bejárati ajtói kulcsának 1 példányát: 
a) A „Központi Kórház”, a „Régi Kórház”, a „Mosoda és textilgazdálkodási üzem” területét érintően a 
biztonsági szolgálatnál, 
b) A Palánk Gazdaság területét érintően a portaszolgálatnál, 
c) A Dombori üdülő kulcsait az üzemeltetési főosztályvezetőnél kell elhelyezni. 
9. WC-k, mosdók, fürdők és előtereik: 
9/1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat állandóan szabadon kell hagyni. 
9/2. A helyiségben gyúlékony anyagot, fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes folyadékot tárolni tilos. 
9/3. A lefolyóba fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes folyadékot önteni tilos. 
9/4. A helyiségben csak a leltár szerinti villamos berendezések használhatóak. 
9/5. A helyiségben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön engedéllyel lehet végezni. 
10. Büfé helységek, raktárak: 
10/1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat, tűzoltó készülékeket állandóan szabadon kell hagyni.  
10/2. A helyiségben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön engedéllyel lehet végezni. A 
helyiségben nem odavaló gyúlékony anyagot, fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes folyadékot tárolni 
tilos 
10/3. A villamos hő-termelő berendezéseket, eszközöket csak úgy lehet üzembe helyezni, hogy 
környezetükben tüzet ne okozzanak. 
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     10/5.  A munka befejezésekor a villamos fogyasztó berendezéseket a készenléti áramkörről le kell 
választani. (mikrohullámú sütő stb.) 
10/6. A munka befejezését követően helységek kulcsainak hozzáférhetőségéről gondoskodni kell. 
11. Műtő helyiségek és előtereik: 
11./1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat, tűzoltó készülékeket állandóan szabadon kell hagyni.  
11./2. A helységekben csak a szükséges mennyiségű orvosi gázpalackot szabad tárolni. A palackokat 
nemük szerint feliratozni, valamint eldőlés ellen rögzíteni kell és jelölni üres-teli felirattal. Amennyiben 
lehetséges a palackokat kocsin rögzített módon kell tárolni a gyors eltávolíthatóság érdekében. 
11./3. Az üres palackok elszállításáról folyamatosan gondoskodni kell. 
11./4.  A helyiségben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön engedéllyel lehet végezni. 
11./5. A közmű elzáró szerelvények hozzáférhetőségéről gondoskodni kell. (orvosi gáz, sűrített levegő 
villamos kapcsolók) 
11./6. A területen csak a leltár szerinti villamos berendezések használhatóak. 
11./7. A tevékenység befejezését követően helységek kulcsainak hozzáférhetőségéről gondoskodni kell. 
12. Kórtermek: 
12/1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat állandóan szabadon kell hagyni. 
12/2. A helységekben csak a szükséges mennyiségű orvosi gázpalackot szabad tárolni. A palackokat 
nemük szerint feliratozni, és kocsin rögzített módon kell tárolni a gyors eltávolíthatóság érdekében. 
12/3. A kórtermekben elsősorban csak a leltár szerinti villamos berendezések használhatóak, illetőleg az 
ellátás alatt álló személyek (fekvő betegek) kényelmét és időtöltését szolgáló kifogástalan műszaki 
állapotú villamos berendezések használata - az izzószálas villamos berendezéseken (pld. hősugárzó) 
kívül - felügyelet mellett engedélyezett, a villamos hálózat terhelhetőségének függvényében. 
(hordozható személyi számítógép, televízió, rádió, mobil telefontöltő stb.) 
12/3. A villamos hálózat terhelhetőségének mértékét, erre szakképzett munkavállaló állapítja meg. 
12/4. A saját tulajdonú villamos berendezések használatából, meghibásodásából eredő tűzeset és abból 
adódó kár megtérítése a tulajdonost terheli. 
12/5. A kórtermekben a mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozott személyek elhelyezésére – 
amennyiben erre lehetőség van - csak olyan fektető-hely (ágy) használható, amely gördíthető, illetőleg 
szélessége kisebb a kiürítésbe számításba vett kijárati ajtók méreténél. 
12/6. Az életfunkciók biztosítására szolgáló orvosi berendezések, eszközök berendezések 
mozgathatóságára a 12/5. pont rendelkezései az irányadóak. 
12/7. A helyiségben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön engedéllyel lehet végezni. 
13. Orvosi rendelő helyiségek, kezelők: 
13/1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat állandóan szabadon kell hagyni. 
13/2. A helyiségben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön engedéllyel lehet végezni. A 
helyiségben nem odavaló gyúlékony anyagot, fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes folyadékot tárolni 
tilos. 
13/3. A tevékenységhez szükséges heti, illetve havi fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes folyadék 
mennyiséget kizárólag az e célra kialakított lemez szekrényben szabad csak tárolni, valamint a lemez 
szekrényt a szabványnak megfelelő felirattal kell ellátni. 
13/4. A helységekben csak a szükséges mennyiségű orvosi gázpalackot szabad tárolni. A palackokat 
nemük szerint feliratozni, kocsin rögzített módon kell tárolni a gyors eltávolíthatóság érdekében. 
13/5. A villamos hő-termelő berendezéseket, eszközöket csak úgy lehet üzembe helyezni, hogy 
környezetükben tüzet ne okozzanak. 
13/6. A munka befejezésekor a villamos fogyasztó berendezéseket a készenléti áramkörről le kell 
választani. (számítógép, nyomtató stb.) 
13/7. Azokat az orvosi berendezéseket, melyek nem feszültség mentesíthetők funkciójukból adódóan - 
azonban felügyeletük nem indokolt – „FESZÜLTSÉG ALATT ÁLLÓ BERENDEZÉS” felirattal kell 
ellátni. 
13/8. A helyiségben csak a leltár szerinti villamos berendezések használhatóak. 
13/9. A tevékenység befejezését követően helységek kulcsainak hozzáférhetőségéről gondoskodni kell. 
14. Laboratórium helységei: 
14/1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat, tűzoltó készülékeket állandóan szabadon kell hagyni. 
14/2. A helyiségben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön engedéllyel lehet végezni. 
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14/3. A helységekben a napi szükségletnek megfelelő fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes 
folyadékot szabad tárolni. 
14/4. A laboratóriumokban a munkához szükséges heti, illetve havi fokozottan tűz vagy 
robbanásveszélyes  folyadék mennyiséget kizárólag az e célra kialakított lemez szekrényben szabad 
csak tárolni.  
14/4. A laboratóriumok területén felszereléseket és anyagokat úgy kell tárolni, hogy egy esetleges tűz 
esetén könnyen hozzá lehessen férni és el lehessen távolítani 
14/5. A napi munkához kifogástalan állapotú nyílt lángú (PB üzemű) berendezés használható. 
14/6. A napi munkához szükséges nyílt lángú (PB üzemű) berendezés csak úgy használható, hogy az a 
környezetére gyújtási veszélyt nem jelenthet. Környezetében éghető anyagokat megfelelő távolságra 
kell elhelyezni. A munka befejezésekor a palack záró-szelepét el kell zárni. Távozás előtt a helyiséget 
áramtalanítani kell, valamint a helyiséget tűzvédelmi szempontjából át kell vizsgálni és a tűzveszélyre 
utaló körülményt meg kell szüntetni, hogy később tüzet vagy robbanást ne okozzon. 
14/7. A villamos hő-termelő berendezéseket, eszközöket csak úgy lehet üzembe helyezni, hogy 
környezetükben tüzet ne okozzanak. 
14/8. Azokat az orvosi berendezéseket, melyek nem feszültség mentesíthetők funkciójukból adódóan - 
azonban felügyeletük nem indokolt – „FESZÜLTSÉG ALATT ÁLLÓ BERENDEZÉS” felirattal kell 
ellátni. 
14/9. A szellőztetésről amennyiben szükséges gondoskodni kell. 
14/10. A munka befejezésekor a villamos fogyasztó berendezéseket a készenléti áramkörről le kell 
választani. (számítógép, nyomtató stb.) 
14/11. A helyiségben csak a leltár szerinti villamos berendezések használhatóak. 
14/12. A tevékenység befejezését követően helységek kulcsainak hozzáférhetőségéről gondoskodni kell. 
15. Karbantartó műhelyek: 
15/1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat, tűzoltó készülékeket állandóan szabadon kell hagyni. 
15/2. A helyiségben fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes  folyadékot tárolni csak az előírt - 
jogszabályban megengedett -  mennyiségben szabad. 
12/2. A helységekben csak a szükséges mennyiségű ipari gázpalackot szabad tárolni. A palackokat 
nemük szerint feliratozni, valamint eldőlés ellen rögzíteni kell és jelölni üres-teli felirattal. 
15/3.  Talajszint alatti helységben PB palack tárolása nem megengedett. 
15/4.  Csak kifogástalan műszaki állapotú hegesztő, forrasztó berendezéseket szabad használni. 
15/5. A napi munkához alkalmazott nyílt lángú hegesztő berendezés csak úgy használható, illetőleg 
szikrázással járó tevékenység úgy folytatható, hogy az a környezetére gyújtási veszélyt nem jelenthet. A 
munka befejezésekor a palack záró-szelepét el kell zárni, valamint a helyiséget tűzvédelmi 
szempontjából át kell vizsgálni.  
15/6. A helyiségben csak a leltár szerinti villamos berendezések használhatóak. 
15/7. A saját tulajdonú villamos berendezések használatából, meghibásodásából eredő tűzeset és abból 
adódó kár megtérítése a tulajdonost terheli. 
15/8. A munka befejezése után az éghető hulladékot a kijelölt helyre kell szállítani. Amennyiben 
szükséges a szellőztetésről gondoskodni kell. 
15/9. A munka befejezésekor a villamos berendezések feszültség mentesítését el kell végezni. 
15/10. A tevékenység befejezését követően helységek kulcsainak hozzáférhetőségéről gondoskodni kell. 
16. Hő központok, kazánházak helyiségei: 
16/1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat, tűzoltó készülékeket állandóan szabadon kell hagyni. 
16/2. A helyiségbe gyúlékony anyagot, fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes folyadékot tárolni tilos. 
16/3. A helyiségben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön engedéllyel lehet végezni. 
16/4. A kezelő helyiségben jól láthatóan ki kell függeszteni az üzemeltetett berendezések kezelési 
utasítását. 
16/5. Azokat berendezéseket, melyek nem feszültség mentesíthetők funkciójukból adódóan - azonban 
felügyeletük nem indokolt – „FESZÜLTSÉG ALATT ÁLLÓ BERENDEZÉS” felirattal kell ellátni. 
16/6. A tevékenység befejezését követően helységek kulcsainak hozzáférhetőségéről gondoskodni kell. 
17. Varroda helyiség: 
17/1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat állandóan szabadon kell hagyni. 
17/2. A varroda területén felszereléseket és anyagokat úgy kell tárolni, hogy egy esetleges tűz esetén 
azokhoz könnyen hozzá lehessen férni és el lehessen távolítani. 
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17/3. A helyiségben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön engedéllyel lehet végezni. 
17/4. A helyiségben gyúlékony anyagot, fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes folyadékot tárolni tilos. 
17/5. A villamos berendezéseket, eszközöket csak úgy lehet üzembe helyezni, hogy környezetükben 
tüzet ne okozzanak. 
17/6.  A munka befejezése után az éghető hulladékot a kijelölt helyre kell szállítani.  
17/7. A munka befejezésekor a villamos berendezések feszültség mentesítését el kell végezni. 
17/8. A tevékenység befejezését követően helységek kulcsainak hozzáférhetőségéről gondoskodni kell. 
18.  Mosoda üzemrészek: 
18/1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat, tűzoltó készülékeket állandóan szabadon kell hagyni. 
18/2. A mosoda üzemrész területén az anyagokat úgy kell tárolni, hogy egy esetleges tűz esetén 
könnyen hozzá lehessen azokhoz férni és el lehessen távolítani. 
18/3. A helyiségben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön engedéllyel lehet végezni. 
18/4. A tevékenység során - szükség szerint - a technológiai berendezésekről – a biztonsági előírások 
maradéktalan betartása mellett - az éghető anyagokat el kell távolítani, hogy azok gyújtási veszélyt ne 
jelentsenek. 
18/5. Azokat berendezéseket, melyek nem feszültség mentesíthetők funkciójukból adódóan - azonban 
felügyeletük nem indokolt – „FESZÜLTSÉG ALATT ÁLLÓ BERENDEZÉS” felirattal kell ellátni. 
18/6. A technológiai berendezésekről az éghető anyagokat hetente - tervezetten - el kell távolítani, így 
különös tekintettel a szellőzőkre, valamint a szárító berendezés épületen belüli és kívüli rendszereire. 
18/7. A helyiségben gyúlékony anyagot, fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes folyadékot tárolni tilos. 
18/8. A munka befejezése után a textíliákat, valamint az éghető hulladékot a kijelölt helyre kell 
szállítani. 
18/9. A munka befejezésekor a villamos berendezések feszültség mentesítését el kell végezni. 
18/10. A tevékenység befejezését követően helységek kulcsainak hozzáférhetőségéről gondoskodni kell. 
19. Személy és teherfelvonók és gépházak: 
19/1. A liftet csak a rendeltetés szerint, – a kezelési útmutatóban foglaltak betartásával – szabad 
használni. 
19/2. Azokat berendezéseket, melyek nem feszültség mentesíthetők funkciójukból adódóan - azonban 
felügyeletük nem indokolt – „FESZÜLTSÉG ALATT ÁLLÓ BERENDEZÉS” felirattal kell ellátni. 
19/3. Orvosi gázpalackok szállításakor a szállításra kijelölt munkavállalókon kívül, a liftben más 
személy nem tartózkodhat. 
19/4. A liftekben fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes folyadék csak az előírás szerinti zárt edényben 
szállítható. 
19/5. A liftekben hegesztésre alkalmas gáz és oxigén- palackot csak tűzvédelmi szakvizsgával 
rendelkező személy szállíthat az erre a célra kialakított szállítóeszközön. A szállítási előírások a 19/2. 
pont szerint. 
19/6. A liftgépházban éghető anyag, fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes folyadék nem tárolható. 
19/7. A liftgépházban csak a lift javításához, karbantartásához szükséges eszközök tárolhatók. A munka 
befejezését követen a kifolyt fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes folyadékot fel kell itatni, az éghető 
anyagokat el kell távolítani. 
20. A kis és magasfeszültségű helységek és áramfejlesztő berendezések helységei: 
20/1. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat, tűzoltó készülékeket állandóan szabadon kell hagyni. 
20/2. Azokat berendezéseket, melyek nem feszültség mentesíthetők funkciójukból adódóan - azonban 
felügyeletük nem indokolt – „FESZÜLTSÉG ALATT ÁLLÓ BERENDEZÉS” felirattal kell ellátni. 
20/3. A helyiségben gyúlékony anyagot, fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes folyadékot tárolni tilos. 
20/4. A helyiségben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak külön engedéllyel lehet végezni. 
20/5. A villamos berendezésekről az éghető anyagokat - a biztonsági előírások maradéktalan betartása 
mellett - el kell távolítani, hogy azok gyújtási veszélyt ne jelentsenek. 
20/6. A transzformátor helységekben a kifolyt fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes folyadékot fel 
kell itatni, az éghető anyagokat el kell távolítani. 
20/7. A diesel motorok környezetében a kifolyt fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes folyadékot fel 
kell itatni, az éghető anyagokat el kell távolítani. 
20/8. A tevékenység befejezését követően az éghető hulladékot a kijelölt helyre kell szállítani. 
20/9. A helységek kulcsainak hozzáférhetőségéről gondoskodni kell. 
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V. FEJEZET 
 

AZ ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG KÜLÖNÖS SZABÁLYAI, ANNAK 
VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÍRÁSBELI FELTÉTELEK MEGHATÁROZÁSÁRA, 

ILLETŐLEG EGYEZTETÉSÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK 
 
1.   Írásbeli feltételek: 
1/1. Tűzveszélyes tevékenységet szigorúan tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet, vagy robbanást 
okozhat. 
1/2. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján 
szabad végezni. A feltételek megállapítása az adott szervezeti egység vezetőjének előzetes írásbeli 
engedélyében meghatározottak szerint történik.  
1/3. A külső szerv által végzett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeit a Kórház - a 
tevékenység helye szerinti - szervezeti egység vezetőjével egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a 
helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.  
1/4. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a 
tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött 
munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és 
előírásokat. 
1/5. Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával 
rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy 
végezhet. 
1/6. A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak 
befejezéséig az elrendelő - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani. 
1/7. A tűzveszélyes tevékenységhez az elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó 
felszerelést, készüléket köteles biztosítani. 
1/8. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét 
tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet 
okozhat. 
1/9. Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. 
1/10. Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, 
földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. 
1/11. A szabadban történő tűzgyújtás, égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, 
vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. 
1/12. Szabadban a tüzelés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, 
amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. 
1/13. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet 
éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani. 
2. Írásbeli feltételek meghatározására jogosult személyek: 
2/1. Gazdasági-műszaki igazgató 
2/2. Gazdasági-műszaki igazgató helyettes 
2/3. Üzemeltetési főosztályvezető 
2/4. Műszaki csoportvezető 
2/5. Műszaki csoportvezető-helyettes 
2/6. Szervezeti egység vezetője 
2/7. Tűzvédelmi vezető 
3. Előzetes egyeztetésre jogosult személyek: 
3/1.  A 2. pontban felsoroltak 
3/2.  Munkát elrendelő 
3/3.  Az engedélyes 
3/4.  A felügyeletet ellátók 
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VI. FEJEZET 
 

A TŰZVÉDELMI OKTATÁSSAL, TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK KEZELÉSÉVEL, 
MEGISMERTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK ÉS A MUNKAVÁLLALÓKRA 

VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK 
 

1. Tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok: 
1/1. Jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi 
szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható.  
1/2. A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres 
továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos 
tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő 
feladataikat megismerjék. 
1/3. A munkáltató azt a munkavállalót, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, 
illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott munkakőrben nem 
foglalkoztathatja. 
1/4. Minden munkavállalót a munkába állítása előtt, illetve más szervezeti egységhez történő 
áthelyezésekor, amennyiben az merőben eltérő munkakört jelent tűzvédelmi oktatásban, majd évente 
egy alkalommal ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. 
1/5. Azon munkahelyeken, ahol beépített tűzjelző berendezés került létesítésre, ott az érintett 
munkavállalókat a beépített tűzjelző berendezés felügyeletére, kezelésére évente egy alkalommal 
ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. 
1/6. Rendkívüli tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni az a munkavállalói kőrt, akiknek a szervezeti 
egységénél tűzeset keletkezett, vagy a tűzvédelmi előírások súlyos megsértése történt, a rendkívüli 
eseményt követő 30 napon belül. 
1/7. A munkaviszonyt létesítők munkába állításuk előtti tűzvédelmi oktatása nem kizáró ok, hogy ne 
vegyenek részt az ismétlődő, illetőleg a rendkívüli és a soron kívüli tűzvédelmi oktatásokon. 
1/8. Azt a munkavállalót, aki objektív okokból nem vett részt az 1/4.- 1/5. és 1/6 pontokban jelölt 
tűzvédelmi oktatáson pótoktatáson történő részvételre kell kötelezni.  
1/9. A tűzvédelmi oktatást elméleti és szükség esetén gyakorlati formában kell megtartani. 
1/10. A tűzvédelmi oktatásokon a megjelenés minden munkavállaló részére kötelező.  
1/11. Az oktatás végrehajtásának tényét oktatási naplóban és/vagy jegyzőkönyvben - adatlapon kell 
dokumentálni. 
 1/12. A szervezeti egység vezető és/vagy oktatás szervező az oktatási naplót a tűzvédelmi hatóság 
kérésére bemutatja. 
1/13. Az ismétlődő oktatás megtartását a szervezeti egység vezetője és/vagy oktatás szervező 
kezdeményezi - úgy, hogy annak időpontja egy éven belül legyen - a tűzvédelmi vezetőnél, valamint 
gondoskodik a pótoktatásra kötelezett személyek Munka-, tűz- és környezetvédelmi irodán történő 
megjelenéséről. 
1/14. Az ismétlődő oktatás dokumentálása az adott szervezeti egység vezetőjének és/vagy oktatás 
szervező a feladata.  
1/15. A pót, a rendkívüli, a soron kívüli, illetőleg a beépített tűzjelző berendezés felügyeletében, 
kezelésében érintett munkavállalók ismétlődő, valamint a munkavállalók munkába állítás előtti és más 
munkakörbe helyezéshez kapcsolódó tűzvédelmi oktatások dokumentálási feladatait a tűzvédelmi 
vezető látja el. 
1/16. A tűzvédelmi vezető akadályoztatása esetén az oktatási feladatokat - a beépített tűzjelző 
berendezés felügyeletében, kezelésében érintett munkavállalók ismétlődő és soron kívüli oktatásának 
kivételével - a szervezeti egység vezetője látja el.  
2. A munkavállalók munkába állítás előtti és más munkakörbe helyezéshez kapcsolódó 
tűzvédelmi oktatása: 
2/1. Az oktatás témakörei: 
a)  A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény 
b) A tűzvédelem és a műszaki mentés egészségügyi ágazatra vonatkozó különös szabályairól szóló 
rendelet 
c) A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló rendelet 
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d) A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával 
összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló rendelet 
e) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat  
f)  A Szabályzat felépítése és tartalma 
g) A Tűzriadó Terv fejezeti 
h) A rendszeresített és készenlétben tartott tűzvédelmi felszerelések, eszközök és készülékek használata. 
(oltóvízforrások, fali tűzcsapok, tűzoltó-készülékek, tűzjelző berendezések stb.) 
i) A tűzvédelmi előírások megszegésének következményei. 
2/2. A tűzvédelmi oktatást a tűzvédelmi vezető tartja, minden hét első és negyedik munkanapján - 
létszámtól függően – általában a Főigazgatói tárgyaló teremben. 
3. A munkavállalók ismétlődő (éves) tűzvédelmi oktatása: 

   3/1. Az oktatás témakörei: 
a) Az időközben megjelent új tűzvédelmi jogszabályok vonatkozó fejezetei 
b) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat  
c)  A Szabályzat felépítése és tartalma 
d) A Tűzriadó Terv fejezeti 
e) A rendszeresített és készenlétben tartott tűzvédelmi felszerelések, eszközök és készülékek használata. 
(oltóvízforrások, fali tűzcsapok, tűzoltó-készülékek, tűzjelző berendezések stb.) 
f) A tűzvédelmi előírások megszegésének következményei. 
3/2. A tűzvédelmi oktatást a tűzvédelmi vezető tartja, az adott szervezeti egység vezetőjével egyeztetett 
időpontban és helyen, általában a szervezeti egységnél. 
4. A beépített tűzjelző berendezés felügyeletében, kezelésében érintett munkavállalók ismétlődő 
tűzvédelmi oktatása: 
4/1. Az oktatás témakörei: 
a) A tűzjelző központ kezelése  
b) A távkezelő távkijelző egység tűz- és hibaátjelző egység kezelése  
c) A beérkező tűz-, hiba-, téves riasztások kezelése  
d) A tűz esetén szükséges teendők 
e) A  tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire vonatkozó előírások és szabályok 
4/2. A beépített tűzjelző berendezés felügyeletében, kezelésében érintett munkavállalókat a beépített 
tűzjelző berendezés szolgáltatójának képviselője részesíti ismétlődő tűzvédelmi oktatásban. Ezen 
oktatásokat a tűzvédelmi vezető szervezi meg. Az oktatás az adott szervezeti egység vezetőjével 
egyeztetett időpontban és helyen történik, általában a szervezeti egységnél. 
4/3. Az oktatásba a beépített tűzjelző berendezés karbantartását ellátó szolgáltató képviselője is 
bevonásra kerül. 
5. A munkavállalók rendkívüli tűzvédelmi oktatása: 
5/1. Az oktatás témakörei: 
a) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat  
b) A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel 
foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló rendelet 
c) A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló rendelet 
d) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló  
törvény. 
5/2. A tűzvédelmi oktatást a tűzvédelmi vezető tartja, az adott szervezeti egység vezetőjével egyeztetett 
időpontban és helyen, általában a szervezeti egységnél. 
6. A beépített tűzjelző berendezés felügyeletében, kezelésében érintett munkavállalók soron kívüli 
tűzvédelmi oktatása: 
6/1. Az oktatás témakörei: 
a) A tűzjelző központ tervszerű leállításával kapcsolatos felügyeletet ellátó munkavállalók feladatai 
b) A tűzjelzés jogszabályi háttere, kötelezettsége és tartalma  
6/2. A beépített tűzjelző berendezés felügyeletében, kezelésében érintett munkavállalókat a beépített 
tűzjelző berendezés szolgáltatójának képviselője részesíti soron kívüli tűzvédelmi oktatásban. Ezen 
oktatásokat a tűzvédelmi vezető szervezi meg. Az oktatás az adott szervezeti egység vezetőjével 
egyeztetett időpontban és helyen történik, általában a szervezeti egységnél. 
 

 



 38 

7.  A munkavállalók tűzvédelmi pótoktatása: 
7/1. Az oktatás témakörei: A 2-3-4-5-6. pontokban meghatározott témakörök. 
7/2. A tűzvédelmi oktatást a tűzvédelmi vezető tartja, az adott szervezeti egység vezetőjével egyeztetett 
időpontban, és helyszínen. 
8. Tűzoltási gyakorlat: 
8/1. Az oktatás témakörei:  
8/2. Tűzoltó készülékek kezelése „tálca tűz” oltásánál 
8/3. Föld feletti tűzcsap szerelése 
8/4. A gyakorlatot a tűzvédelmi vezető tartja és vezeti a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóság bevonásával a 
Kórház területén egyeztetett helyszínen és időtartamban, évente egy-egy alkalommal. 
9. A Tűzriadó Tervekben foglaltak gyakorlása: 
9/1. A Tűzriadó Tervekben foglaltak gyakorlását - a Szabályzat rendelkezéseivel összhangban - a 
tűzvédelmi vezető indítványára a Főigazgató, a Gazdasági-műszaki igazgató útján rendeli el. 
9/2. A tűzriadó gyakorlat célja az elsajátított elméleti tűzvédelmi ismeretek gyakorlati alkalmazása, 
valamint a munkavállalók együttműködésének gyakoroltatása, illetőleg feladat végrehajtás ellenőrzése. 
9/3. A tűzriadó gyakorlat elrendelése során értékelni kell: 
a) A tűzjelzési feltételeket,  
b) Az épületben tartózkodók riasztását,  
c) Az irányításban résztvevő személyek számát,  
d) A gyakorlat végrehajtásában segítő személyeket (pl. karbantartó),  
e) A belső riasztás működőképességét,  
f) Az épület elhagyásának feltételeit, kiürítési útvonalak akadálymentességét,  
g) Menekülési útvonalakon (folyosón, lépcsőházban) a füst elvezetésére kialakított szerkezetek 

működőképességét, illetőleg a lehetséges nyílászárók (ablakok, ajtók) megközelíthetőségét, 
nyithatóságát,  

h) A közművek elzárhatóságának állapotát,  
i) A veszélyforrásokat,  
j) Az épületben tartózkodók feladatait,  
k) A kijelölt gyülekezőhelyek megfelelőségét,  
l) A tűzoltó készülékek meglétét, műszaki állapotát,  
m) A fali tűzcsapok szerelvényeinek meglétét, műszaki állapotát, 
n) A beépített tűzjelző berendezés üzemképességét  
o) Világító berendezés üzemképességét 
p) Hő és füst elvezető rendszer üzemképességét 
10. Munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelmények: 
10/1. A tűzvédelmi vezető tűzvédelmi képesítésének meg kell felelni „a hivatásos katasztrófavédelmi 
szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, 
valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és 
szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet vonatkozó rendelkezéseinek. 
10/2. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi 
szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 
45/2011. (XII. 7.) BM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. sz. mellékletben meghatározott foglalkozási 
ágak, illetve munkakörök szerinti tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával (a 
továbbiakban: szakvizsga) rendelkező személy végezhet. 
10/3. Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a vezetőnek (munkáltatónak) is, aki a Rendelet 1. melléklet 
1–9., és 12–13. pontjaiban meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja. 
10/4. Szakvizsgára az a személy bocsátható, aki az oktatási tematika szerint megtartott felkészítő 
tanfolyamon vagy továbbképzésen részt vett. 
10/5. A munkáltató a szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről, valamint a 
szakvizsgára kötelezett személyekről kimutatást vezet, amelyet az ellenőrző tűzvédelmi hatóságnak, a 
szakvizsga bizonyítványok másolataival együtt – a hatósági ellenőrzés során – köteles bemutatni. 
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11.  A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök Rendelet 1. melléklet: 
11/1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők. 
11/2.  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. 
11/3.  Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők. 
11/4.  Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását 
végzők  
11/5.  Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők. 
11/6.  Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-
vezetők. 
11/7.  Tűzoltó készülékek karbantartását végzők. 
11/8.  Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát 
végzők. 
11/9.  Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát 
végzők. 
11/10.  Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az 
üzembe helyező mérnökök. 
11/11.  Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az 
üzembe helyező mérnökök. 
11/12.  Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők. 
11/13.  Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását 
végzők. 
11/14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.  
11/15.  Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők. 
11/16.  Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők. 
12.  Tűzvédelmi oktatások dokumentálásának rendje: 
a) A naplónak főkönyvi nyilvántartási számmal kell rendelkeznie. 
b) A naplónak tartalmaznia kell az oktatáson részvevő nevét, munkakörének megnevezését, oktatás 
helyét, időpontját, időtartamát, jellegét, valamint a munkavállaló aláírását. 
c) A naplóhoz csatolni kell az oktatás tematikáját. 
d) A naplóban oktatás tematikáját a tűzvédelmi vezető rögzíti és aláírásával igazolja. 
e) A munkavállalók ismétlődő (éves) tűzvédelmi oktatásáról oktatási adatlapot kell felfektetni. 
13. Jogszabályban előírt tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkavállalók kimutatásának 
tartalmi követelményei: 
a) A kimutatás  tartalmazza a tűzvédelmi szakvizsgán részvevők természetes személyazonosító 
adatait, a foglalkozási ágak, munkakörök pontos megnevezését, a vizsgáztatás időpontját, a 
bizonyítvány számát. 
 

VII. FEJEZET 
 

A MUNKAVÁLLALÓK A TŰZESET VAGY MŰSZAKI MENTÉST IGÉNYLŐ 
ESEMÉNNYEL KAPCSOLATOS FELADATAI 

1. Fogalom meghatározások: 
1/1. A tűzjelzés: A tűzoltóság részére érkező - tűzesetre, égésre, égés gyanújára, tűzveszélyre, 
vonatkozó - bármilyen formájú közlés tűzjelzésnek minősül. 
1/2. Tűzriasztás: emberek számára érzékelhető tűzjelzés 
1/3. Téves riasztás: az a tűzjelzés, amikor a jelzés helyén tűz, vagy arra utaló körülmény nincs. 
1/4. Tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 
javakra, illetve azokban károsodást okoz. 
1/5. Tűz elleni védekezés (tűzvédelem): a tűzesetek megelőzése, a tűzoltási feladatok ellátása, a 
tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása. 

 



 40 

1/6. Tűzoltási feladat: a veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az 
anyagi javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, továbbá a tűz 
közvetlen veszélyének elhárítása. 
1/7. Műszaki mentés: természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, műszaki 
meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása vagy egyéb cselekmény által előidézett 
veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme érdekében a tűzoltóság 
részéről - a rendelkezésére álló, illetőleg az általa igénybe vett eszközökkel - végzett elsődleges 
beavatkozói tevékenység. 
2.  A tűzjelzés módja:  
2.1. Távbeszélő (mobil, vagy fővonalú telefonkészülékkel): 
2/2. Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a hívásfogadó 
központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének vagy a tűzoltóságnak (a 
továbbiakban: jelzésfogadó), a 105-ös vagy a 112-es segélyhívó telefonszámon, vagy ha erre nincs 
lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri 
hivatalának (közös önkormányzati hivatalnak)  
2/3. A segélyhívást a Kórház - egyes - épületeiben elhelyezett tűzjelzésre alkalmas távbeszélő 
készülékről (mellékállomások) is lehet kezdeményezni az alábbiak szerint:   
a) A kagyló felemelése után a * (csillag), majd a 0 (nulla) gomb megnyomása után a 105-ös 
segélyhívószám tárcsázása.  
b) A tűzjelzés és az automatikus tűzátjelzés díjtalan és más hívásokkal szemben elsőbbséget élvez. 
2/4. A jelző személy legyen higgadt, mondanivalóját tömören, érthetően fogalmazza meg, válaszoljon 
a jelzésfogadó személy kérdéseire, majd a belső értesítési rend szerint kell eljárni. 
2/5. A Kórház területén tartózkodók és munkavállalók a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási 
eszközüket kötelesek rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járműveikkel segítséget nyújtani. 
2/6. A tűzjelzésnek tartalmaznia kell: 
a) A tűzeset helyét pontos címét 
b) A tűzeset nemét (mi ég, mi van veszélyeztetve)  
c) Van-e ember életveszélyben 
d) Milyen terjedelmű a káreset 
e) A bejelentő személy nevét 
f) A távbeszélő számát, amelyen a tüzet jelezték. 
g) Továbbá minden információt, amelyet a jelzésfogadó kér 
2/7. A Kórház területén tartózkodók és a munkavállalók az önmagától kialudt, és eloltott tűzet is 
kötelesek jelenteni a 2/6. pontban meghatározott tartalommal. 
3. Tűzjelzés módja:  
3/1. Beépített tűzjelző berendezés aktiválásával: 
3/2. Tűzjelzés történhet érzékelők aktiválódásával, illetőleg kézi jelzés adók aktiválásával.  
a)   Tűzriasztás esetén a tűzjelző központban (távkezelő vagy távkijelző egység) nyugtázni kell a 
tűzjelzés tényét. 
b)  A tűzjelző központban azonosítani kell a riasztás eszközének helyét. 
c)   Személyesen meg kell győződni a kijelzett zónában az aktív jelzésadó környezetéről.  
d)  Ha tűzeset következett be, ez esetben a 2. pont előírásai az irányadók. 
e)  Téves riasztás esetén a körülményekről tájékoztatást kell adni a jelzésfogadónak „BALASSA” - 
jelszó - kód megadásával a 105-ös vagy a 112-es segélyhívó telefonszámon, majd a belső értesítési 
rend szerint kell eljárni. 
f)   Amennyiben tűzjelző berendezés műszaki okokból nem állítható vissza „nyugalmi” helyzetbe, ez 
esetben a szerződés szerinti szolgáltatót értesíteni kell. 
g) A kezelő személyzet az adott beépített tűzjelző berendezés kezelési útmutatója szerint köteles 
eljárni. 
4. Az épületben, létesítményben tartózkodók riasztása: 
a) A tűzesetet észlelő személy köteles közvetlen környezetét hangos szóval (TŰZ VAN! stb. ) 
figyelmeztetni a veszélyre. 
b) A tűzriadó jele: három, egymást követő ismételt felszólítás: 
FIGYELEM! FIGYELEM!   
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A(Z)  ……………………………. ÉPÜLETBEN (A …………………………….   SZINTEN), 
SZABADTÉREN…………………..(PONTOS HELY) TŰZ VAN ! AZONNAL KEZDJÉK MEG 
A VESZÉLYEZTETETT SZEMÉLYEK KIMENEKÍTÉSÉT ÉS A TŰZ OLTÁSÁT ! 
5. Belső értesítési rend: 

 5/1. A létesítményben tartózkodók belső értesítési rendje tűzeset bekövetkezése esetén ügyeleti 
időn kívül:  
 a) A jelző személy a belső távbeszélő, illetőleg mobil hálózaton, vagy személyesen értesítse a 
biztonsági szolgálatot a bekövetkezett tűzeset körülményeiről 2. pont figyelembevételével.  

 b A biztonsági szolgálat vegye fel elsőként a kapcsolatot a transzformátorház épületében, - adott esetben 
a Műtő és Diagnosztikai Blokk diszpécser szolgálatánál - szolgálatot teljesítő munkatársával, egyben 
tájékoztassa a tűzeset körülményeiről.    

 c) A biztonsági szolgálat vegye fel másodikként a kapcsolatot a Gazdasági-műszaki igazgatósággal és 
adja meg a szükséges információkat. 

5/2. A létesítményben tartózkodók belső értesítési rendje tűzeset bekövetkezése esetén ügyeleti 
időben: 

a) A jelző személy a belső távbeszélő, illetőleg mobil hálózaton, vagy személyesen értesítse a biztonsági 
szolgálatot a bekövetkezett tűzeset körülményeiről 2. pont figyelembevételével.  

b A biztonsági szolgálat vegye fel elsőként a kapcsolatot a transzformátorház épületében, - adott esetben 
a Műtő és Diagnosztikai Blokk diszpécser szolgálatánál - szolgálatot teljesítő munkatársával, egyben 
tájékoztassa a tűzeset körülményeiről.  

c) A biztonsági szolgálat vegye fel másodikként a kapcsolatot az ügyeletvezető orvossal és adja meg a 
szükséges információkat. 

 5/3. A létesítményben tartózkodók belső értesítési rendje tűzoltóságot nem érintő káresemények 
bekövetkezése estén ügyeleti időn kívül és ügyeleti időben: 

a) A jelző személy a belső távbeszélő, illetőleg mobil hálózaton, vagy személyesen értesítse a biztonsági 
szolgálatot a bekövetkezett egyéb tűzoltói beavatkozást nem igénylő káresemény, műszaki 
meghibásodás részleteiről.(Pld. beépített tűzjelző berendezés téves riasztása stb.) 

b) A biztonsági szolgálat vegye fel elsőként a kapcsolatot a transzformátorház épületében szolgálatot 
teljesítő munkatársával, egyben tájékoztassa a káresemény, műszaki meghibásodás körülményeiről. 

 c) A biztonsági szolgálat vegye fel másodikként a kapcsolatot a Gazdasági-műszaki igazgatósággal 
valamint, ügyeletvezető orvossal és adja meg a szükséges információkat. 
6. Munkavállalók tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai: 
6/1. A Kórház területén tartózkodók a tűzoltásban, a műszaki mentésben - ellenszolgáltatás nélkül - 
életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével 
kötelesek közreműködni. 
6/2. A munkavállalóknak tűz és káreset bekövetkezése esetén meg kell kezdeni - a lehetőségekhez 
mérten - a tűz oltását és a kárelhárítást a rendelkezésre álló tűzoltó és egyéb műszaki eszközökkel. 
7. Kézi tűzoltó készülékek használatának szabályai - egyes típusok figyelembe vételével: 
7/1. A kézi tűzoltó-készülék (A-B-C porral-oltó, A-B habbal-oltó, B-C széndioxiddal-oltó) 
üzembe helyezését és azzal történő tűzoltást egy fő végzi az alábbiak szerint: 
a) A tűzesetet a készülékkel - biztonsági távolság betartásával – megközelíteni. 
b) Biztosítószeget kihúzni. 
c) A tömlőt a tűzre irányítani. 
d) Nyomókart, pisztolyszelepet lenyomni. 
e) Az oltóanyagot a lángtérbe, tűzfelületre juttatni. 
7/2. A kézi tűzoltó-készülékek szakaszosan is üzemeltethetőek (egyes tűzoltó-készülékek villamos 
feszültség alatti berendezések oltására is alkalmasak, pontos előírások a készüléken feliratozva 
olvashatók, pld: 1000 V feszültséghatárig 1 m távolságból) 
8. Fali tűzcsapok használatának szabályai - egyes típusok figyelembe vételével: 
8/1. A fali tűzcsap (Pld: lapos vagy alaktartó tömlős) üzembe helyezését és azzal történő tűzoltást 
két fő végzi az alábbiak szerint: 
a) A fali tűzcsap szerelvényszekrény ajtaját kinyitni. 
b) A fali tűzcsap szerelvényszekrényben elhelyezett felszerelések (tömlő, sugárcső) 
összekapcsolásáról, valamint a szerelvényszekrény nyitó-elzáró szelepére történő csatlakozásról 
meggyőződni. 
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c) A tömlőt a szekrényből kihúzni, vagy a dobról letekerni és a tűz irányába kifektetni (csavarodás 
mentességről gondoskodni kell) 
d) A tűzesetet - biztonsági távolság betartásával - megközelíteni, a sugárcsövet a tűz felületére 
irányítani. 
e) A szerelvényszekrény nyitó-elzáró szelepét az óra járásával ellentétes irányába történő forgatással 
megnyitni (a tömlőt nyomás alá kell helyezni) 
d) A sugárcső nyitó-elzáró szerelvényét megnyitni, az oltóvizet az égő anyag felületére a lángtérbe, 
tűzfelületre juttatni. 
f) A vízkár mérséklése érdekében a sugárcsövet szakaszosan üzemeltetni, ha kialakítása engedi a 
sugárképet változtatni. (kötött, szórt) 
8/2. FESZÜLTSÉG ALATTI VILLAMOS BERENDEZÉS TŰZÉT VÍZZEL OLTANI TILOS! 
9. Föld feletti tűzcsapok használatának szabályai: 
9/1. A föld feletti tűzcsap üzembe helyezését és azzal történő tűzoltást két fő végzi az alábbiak 
szerint: 
a) Az üzembe helyezéséhez a tűzoltó szakfelszereléseket elő kell készíteni a tűzcsap mellé. (1 db. föld 
feletti tűzcsapkulcs, 1 db. „52-C” jelű sugárcső, 1 db. 75/52-B/C jelű áttétkapocs, „C” jelű tömlő (k) 
b) A tűzcsap egyik nyomócsonkjának csonk-kapocs fedelét az óra járásával ellentétes irányába történő 
forgatással ki nyitni, vagy a kupak kapcsot le kell venni, egyben meg kell győződni a tűzcsap 
fejszerelvényének (nyitó-elzáró szelepének) az óra járásával ellentétes irányába történő forgatásával 
annak működéséről, majd el kell zárni.  
c) A tűzcsap nyomócsonkjára az áttét-kapcsot óra járásával azonos irányába történő fel kell kapcsolni. 
d) A tömlőt (ket) a tűz irányába ki kell gurítani/fektetni (csavarodás mentességről gondoskodni kell) 
és csatlakoztatni kell a tűzcsap áttét-kapoccsal ellátott nyomócsonkjára. 
e) A sugárcsövet a tömlőre csatlakoztatni kell, majd a tűzcsap fejszerelvényét (nyitó-elzáró szelepét) 
az óra járásával ellentétes irányába történő forgatással ütközésig meg kell nyitni (a tömlőt nyomás alá 
kell helyezni)  
d) A sugárcső nyitó-elzáró szerelvényét megnyitni, az oltóvizet az égő anyag felületére a lángtérbe, 
tűzfelületre juttatni.  
f) A vízkár mérséklése érdekében a sugárcsövet szakaszosan üzemeltetni, ha kialakítása engedi a 
sugárképet változtatni. (kötött, szórt) 
g) A szerelvények visszaszerelése fordított sorrendben történik. 
9/2. FESZÜLTSÉG ALATTI VILLAMOS BERENDEZÉS TŰZÉT VÍZZEL OLTANI TILOS! 
10. Föld alatti tűzcsapok használatának szabályai: 
10/1. A föld alatti tűzcsap üzembe helyezését és azzal történő tűzoltást két fő végzi az alábbiak 
szerint: 
a) Az üzembe helyezéséhez a tűzoltó szakfelszereléseket elő kell készíteni a tűzcsap mellé. (1 db. föld 
alatti tűzcsapkulcs, 1 db. „52-C” jelű sugárcső, 1 db. „C” jelű állványcső, „C” jelű tömlő (k),) 
b) A tűzcsapszekrény fedelét a tűzcsapkulccsal fel kell nyitni. 
c) A tűzcsap fejszerelvényéről a védősapkát az óra járásával ellentétes irányába történő forgatással a 
tűzcsapkulccsal el kell távolítani. 
d) A tűzcsap nyitó-elzáró szelepét az óra járásával ellentétes irányába történő forgatással meg kell 
nyitni egyben meg kell győződni a működéséről, majd el kell zárni. 
e) Az állványcsövet tűzcsap fejszerelvényére az óra járásával azonos irányába történő forgatással 
ütközésig fel kell csavarni. 
f) A tömlőt (ket) a tűz irányába ki kell gurítani/fektetni (csavarodás mentességről gondoskodni kell) és 
csatlakoztatni kell az állványcső egyik nyomócsonkjára. 
g) A sugárcsövet a tömlőre csatlakoztatni kell, majd az állványcső nyitó-elzáró szelepét az óra 
járásával ellentétes irányába történő forgatással ütközésig meg kell nyitni (a tömlőt nyomás alá kell 
helyezni)  
h) A sugárcső nyitó-elzáró szerelvényét megnyitni, az oltóvizet az égő anyag felületére a lángtérbe, 
tűzfelületre juttatni.  
i) A vízkár mérséklése érdekében a sugárcsövet szakaszosan üzemeltetni, ha kialakítása engedi a 
sugárképet változtatni. (kötött, szórt) 
j) A szerelvények visszaszerelése fordított sorrendben történik. 
10/2. FESZÜLTSÉG ALATTI VILLAMOS BERENDEZÉS TŰZÉT VÍZZEL OLTANI TILOS! 

 



 43 

HARMADIK RÉSZ 
 

I. FEJEZET 
 

A KÓRHÁZ LÉTESÍTMÉNYEIBEN NAPSZAKONKÉNT VÁLTOZÓ LÉTSZÁMÚ 
MUNKAVÁLLALÓK IGÉNYBEVÉTELE 

 
1. Kórház munkavállalóinak munkarendje: 
1/1. A Kórház munkavállalóinak munkarendje az ellátás alatt állók létszáma tekintetében, valamint 
objektív okokból is változhat. 
1/2. A Kórház munkavállalóinak munkarendjét a szervezeti egység vezetője tervezi meg és felel a 
munkaidő beosztások elkészítéséért. 

 
Munkaidők 
I. 
1Műszak 
 8 órás 
6:00-
14:00 

1Műszak
os 7:12 
órás 6:30-
13:42 

1Műszak
os 8 órás 
6:30-
14:30 

1Műszak
os 8 órás 
7:00-
15:00 

1Műszak
os 8 órás 
7:15-
15:30 

1Műszak
os 7:12 
órás 7:30-
14:42 

1Műszak
os 8 órás 
7:30-
15:30 

1Műszak
os 8 órás 
8:00-
16:00 

II. 
1Műszak
os 8 órás 
10:00-
18:00 

1Műszak
os 12 órás 
18:00-
6:00 

1Műszak
os 24 órás 
6:00-6:00 

1Műszak
os 8 órás 
5:30-
13:30 

1Műszak
os 8 órás 
7:45-
15:45 

1Műszak
os 8 órás 
5:00-
13:00 

1Műszak
os 8 órás 
11:00-
19:00 

1Műszak
os 8 órás 
10:30-
18:30 

III. 
Részmun
kaidős 36 
óra 

2 Műszak 
 trauma 
14:00-
22:00 

2 
Műszakos 
heti 36 ó. 
I. műszak 
7:30-
14.40. 

2 Műszak 
05:30-
13:30./ I 
műszak 
 

2 Műszak 
10:30-
18:30./ II 
műszak 
 
 

2 Műszak 
10:00-
18:00./ II 
műszak 
 

Részmun
kaidős 4 
órás 7:15-
11:15 

Részmun
kaidős 4 
órás 8:00-
12:00 

Részmun
kaidős 4 
órás 8:30-
12:30 

Részmun
kaidős 4 
órás 9:30-
13:30 

Részmun
kaidős 4 
órás 
14:00-
18:00 

Részf. 3 
műszak 
napi 4 ó. 
I. műszak 
6:00-
10:00 

1 Műszak 
hét 20 
órás 

Részmun
kaidős 5 
órás 
13:00-
18:00 

Részmun
kaidős 6 
órás 6:00-
12:00 

Részmun
kaidős 6 
órás 7:00-
13:00 

IV. 
Részmun
kaidős 6 
órás 7:30-
13:30 

Részmun
kaidős 6 
órás 9:00-
15:00 

Részmun
kaidős 6 
órás 
11:00-
17:00 

Részmun
kaidős 6 
órás 
12:00-
18:00 

Részmun
kaidős 6 
órás 
13:00-
19:00 

Részmun
kaidős 6 
órás 8:00-
14:00 

Részmun
kaidős 7 
órás 6:00-
13:00 

Részmun
kaidős 7 
órás 7:30-
14:30 

V. 
Részmun
kaidős 7 
órás 7:00-
14:00 

Részmun
kaidős 7 
órás 8:30-
15:30 

Részmun
kaidős 
heti 35  
órás 8:00-
15:00 

Részmun
kaidős 
heti 36  
órás 7:00-
14:00 

3 Műszak 
foly. 2 
havi keret 
6:00-
14:00-
22:00-
6:00 

3 Műszak 
heti 40 
órás 6:00-
14:00-
22:00-
6:00 

2 Műszak 
foly. 12 
óra 6:00-
18:00-
6:00 

2 Műszak 
foly. 
Labor 
7:30-
19:30, 
19:30-
7:30 

VI. 
2 havi 2 havi 5:30- 6:00-     
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Munkaidők 
keret 1-2 
Műszak 
labor 

keret 3 
Műszak 
labor 

13:30, 
10:00-
18:00 

14:00, 
11:00-
19:00 

 
II. FEJEZET 

 
A BETEGEK KIMENTÉSÉRE RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ HELYI, ILLETVE A 

TÉNYLEGESEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LÉTSZÁM, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 
MOZGÁSKÉPTELEN VAGY KORLÁTOZOTTAN MOZGÁSKÉPES SZEMÉLYEK 
KIMENTÉSÉNEK MÓDOZATAIRA ÉS A BEFOGADÓ HELY MEGJELÖLÉSÉRE 

 
1. A rendelkezésre álló tényleges létszám a kimenekítést érintően:  

 2020 Létszám  
1. KIMENEKÍTÉSÉRE IGÉNYBEVEHETŐ HELYI LÉTSZÁM  Változó 

2. KIMENEKÍTÉSÉRE IGÉNYBEVEHETŐ STATISZTIKAI 
LÉTSZÁM  

Jogszabályban 
Vált. 

VÁLTOZÁSOK: 
 Év……….., hó…………,  Létszám  
1. KIMENEKÍTÉSÉRE IGÉNYBEVEHETŐ HELYI LÉTSZÁM   

2. KIMENEKÍTÉSÉRE IGÉNYBEVEHETŐ STATISZTIKAI 
LÉTSZÁM   

      
2. A kimenekítésének módozatai, szabályai: 
2/1. A munkavállalóknak kötelezettsége, hogy szervezeti egységeiknél tartózkodó személyeket tűz és 
káreset bekövetkezése esetén gyorsan és figyelemfelkeltő módon (indokolt esetben, több szakaszban) 
tájékoztassák, és riasszák. Továbbá gondoskodniuk kell a pánik hangulat kialakulásának 
megfékezéséről és elkerüléséről. 
2/2. A munkavállalóknak biztosítani kell, hogy szervezeti egységeiknél tartózkodó és önálló 
menekülésre képes személyek - minél hamarabb - biztonságos helyre, vagy védett térbe távozhassanak. 
2/3. Az orvos irányítása alatt, a munkavállalóknak gondoskodniuk kell arról, hogy szervezeti 
egységeiknél tartózkodó mozgásban/cselekvőképességben korlátozott, vagy fogyatékos személyek - 
minél hamarabb - biztonságos helyre, vagy védett térbe kerüljenek. 
2/4. További feladatok: 
a) Az osztályokon a nem mobilizálható orvostechnikai eszközökkel kezelt betegekről jegyzéket kell 
készíteni és a befogadó helynek meg kell adni. A jegyzék tartalmazza a kezelések idejét, gyakoriságát 
és sürgősségét.  
b) A kimenekítésre kerülő betegek ellátási lapjait együtt kell szállítani, a hazaküldöttekét az archívumba 
le kell adni. Az intézetben tárolt és a betegek folyamatos kezeléséhez szükséges archívumot el kell 
szállítani.  
a) A betegek részére szükséges speciális, nélkülözhetetlen, más intézményben nem tárolt gyógyszerek 
elszállításáról gondoskodni kell. 
3. Befogadó helyek: 
3/1. A befogadó helyek - a bekövetkezett káresemény függvényében - a körülmények ismeretében 
kerülnek kijelölésre: 
a)   Elsőként védett tűzszakaszok 
b)   Másodikként szabadterek 
3/2. Központi kórház területén számításba vehető épületek:  
a) Volt szakiskola kollégiuma épület 
b) Rendelő intézet épülete 
c) Központi konyha épülete 
3/3. Régi kórház területén számításba vehető épületek: 
a)   Igazgatóság épülete 
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III. FEJEZET 
 

A KÓRHÁZBAN ÁTMENETTILEG TARTÓZKODÓK (LÁTOGATÓK, VIZSGÁLATON 
MEGJELENTEK STB.) MENTÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA 

 
1. Központi Kórház/ Régi Kórház: 
1/1. A tűzoltóság megérkezéséig a mentési feladatok irányítását a biztonsági szolgálat látja el. 
1/2. A veszélyeztetett területen tartózkodó munkavállalók kötelesek a rend fenntartásában, a menekítés, 
a kármentés biztosításában is részt venni. Az elsősegélynyújtásban szakképzett munkavállalók kötelesek 
az esetleges személyi sérüléseket ellátni a mentők kiérkezéséig. 
1/3. A szervezeti egység vezető feladata a rend fenntartása szervezeti egységénél, valamint a tűzoltás 
irányítása a tűzoltóság egységei helyszínre érkezéséig. 
1/4. A biztonsági szolgálat osztályvezetője, vagy munkavállalója adjon riasztást a 107-es vagy a 112-es 
segélyhívó telefonszámon a rendőrség részére rendfenntartás, forgalom szabályozás céljából. A 
kiérkező rendőrség parancsnokát (pld: járőrparancsnok) a biztonsági szolgálatnak tájékoztatni kell a 
biztosítási feladatok helyzetéről, valamint helyszínéről és irányáról, stb.  

 
IV. FEJEZET 

KÜLÖNLEGES MENTÉSI FELADATOK 
 

1. Központi Kórház Patológia épület: 
1/1. Az épületben bekövetkezett káresemény, (robbanás/tűz, épületomlás stb.) mely közvetlenül 
veszélyezteti az elhunyt személyek elhelyezésére szolgáló helységet, ez esetben a holttestek biztonságba 
helyezésének irányítása - a tűzoltás-vezetővel történő együttműködés mellett - a patológia vezetője  
(távollétében az általa megbízott munkavállaló), illetőleg a mindenkori ügyeletvezető orvos hatáskörébe 
tartozik. 
1/2. Az elhunyt személyek mozgatása és elszállítása, valamint elhelyezése során maradéktalanul 
érvényesíteni kell az ide vonatkozó kegyeleti rendelkezéseket. 

 
V. FEJEZET 

 
A GYÓGYÍTÓ MUNKÁHOZ ELENGEDHETETLEN EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓK, 

VALAMINT GÉPEK, MŰSZEREK, EGYÉB ESZKÖZÖK STB. MENTÉSÉNEK 
MEGSZERVEZÉSE 

 
1. Tárgyak, anyagok mentése általános előírások: 
1/1. A tárgyak és anyagok mentésénél emberélet és testi épség nem veszélyeztethető. 
1/2. A megmentett tárgyak és anyagok őrzésére a körülmények figyelembevételével - az együttműködő 
szervek, tulajdonosok, illetékes vezetők stb. útján - kell intézkedni, az őrzés-védelmet elsősorban a 
biztonsági szolgálat látja el. 
1/3. A mentési sorrendet a tűzoltás-vezető dönti el, a tárgyak, anyagok mentésénél az értékük 
figyelembevételével. 
1/4. A tárgyak, anyagok mentéséhez megfelelő munkavállalói létszámot és szállító eszközöket kell 
biztosítani. 
2.  Dokumentumok mentése: 
2/1. A szervezeti egység vezetője a felelős az elengedhetetlen egészségügyi dokumentációk mentésének 
megszervezéséért. 
2/2. A dokumentumok mentésénél emberélet és testi épség nem veszélyeztethető. 
2/3. A dokumentumok őrzésére a körülmények figyelembevételével - az együttműködő szervek, 
tulajdonosok, illetékes vezetők stb. útján - kell intézkedni, az őrzés-védelmet elsősorban a biztonsági 
szolgálat látja el. A dokumentumok mentési sorrendjét a tűzoltás-vezető dönti el. 
2/4. A dokumentumokat - a lehetőséghez mérten – elektronikus adathordózóra ki kell menteni, amely a 
szervezeti egység vezetőjének a feladata, illetőleg a Kórház informatikai rendszerének működtetéséért 
felelős vezető kötelezettsége. 
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3. Gépek, műszerek, egyéb eszközök anyagok (gyógyszerek stb.) mentése: 
3/1. A szervezeti egység vezetője a felelős a gépek, műszerek, egyéb eszközök mentésének 
megszervezéséért. 
3/2. A gépek, műszerek, egyéb eszközök mentésénél emberélet és testi épség nem veszélyeztethető. 
3/3. A gépek, műszerek, egyéb eszközök, anyagok (gyógyszerek stb.) őrzésére a körülmények 
figyelembevételével - az együttműködő szervek, tulajdonosok, illetékes vezetők stb. útján - kell 
intézkedni, az őrzés-védelmet elsősorban a biztonsági szolgálat látja el. 
3/4. A gépek, műszerek, egyéb eszközök mentési sorrendjét a tűzoltás-vezető dönti el. 
3/5. Azon gépek mentésénél, melyeknek működtetését folyamatosan fenn kell tartani, azokhoz a 
villamos hálózattól független áramforrást kell biztosítani. 
4. Dokumentálás: 
4/1. A 2.-es és 3. pontokban jelölt anyagokról digitális fényképfelvételeket kell készíteni, illetőleg 
jegyzéket kell fel venni. 
4/2. A fényképfelvételek és jegyzék készítése az adott szervezeti egység vezetőjének feladata. 
4/3. A fényképfelvételeket és a jegyzéket a Főigazgató rendelkezésére kell bocsátani. 
 

NEGYEDIK RÉSZ 
 

I. FEJEZET 
 

A FELÜGYELETI SZERVEKRE ÉS EGYÜTTMŰKÖDŐKRE VONATKOZÓ 
RENDELKEZÉSEK 

 
1. A Kórház területén tevékenységet végző felügyeleti szervekre és együttműködőkre vonatkozó 
rendelkezések a Szabályzatban foglaltakkal összhangban. 
1/1. A Szabályzat: MÁSODIK RÉSZ II., III. és IV. FEJEZET 

 
II. FEJEZET 

 
KÜLÖN JOGSZABÁLY SZERINT MUNKAVISZONYBAN ÁLLÓ ÉS SZOLGÁLTATÁST 

NYÚJTÓ MAGÁNSZEMÉLYEKRE, JOGI SZEMÉLYEKRE, MAGÁN-ÉS JOGI 
SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ 

RENDELKEZÉSEK 
 
1. A Kórház területén tevékenységet végző - külön jogszabály szerint - munkaviszonyban álló és 
szolgáltatást nyújtó - magánszemélyekre, jogi személyekre, magán- és jogi személyek jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó rendelkezések a Szabályzatban foglaltakkal 
összhangban. 
1/1. A Szabályzat: MÁSODIK RÉSZ II., III., IV. és V. FEJEZET  
 

III. FEJEZET 
 

A KÓRHÁZ TERÜLETÉN TARTÓZKODÓ ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSBAN 
ÉRINTETT MAGÁNSZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 
1. A Kórház területén tartózkodó, valamint az egészségügyi ellátásban érintett magánszemélyekre 
vonatkozó rendelkezések a Szabályzatban foglaltakkal összhangban. 
1/1. A Szabályzat: MÁSODIK RÉSZ II., III. és IV. FEJEZET 

 
 

IV. FEJEZET 
 

JOGSZABÁLYOKBÓL ADÓDÓ, BEJELENTÉSI, ENGEDÉLYEZTETÉSI 
ÉS 

EGYEZTETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK 

 



 47 

 
1. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 
5. § (1) Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a 
hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének vagy a 
tűzoltóságnak,vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a 
települési önkormányzat polgármesteri hivatalának (közös önkormányzati hivatalnak). 
6. §  (2) Azokat a változásokat, amelyek a településen vagy a létesítményben a tűzoltást 
befolyásolhatják, a kezdeményező vagy az elhárításért felelős szerv haladéktalanul köteles az állandó 
készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóságnak vagy önkormányzati tűzoltóságnak, illetve 
az érintett létesítményi tűzoltóságnak szóban azonnal és írásban is bejelenteni. 
18/A. (2) A létesítmény és a hozzá tartozó terület felett a rendelkezési jogot gyakorló a tűzoltóság írásos 
megkeresésére a TMMT elkészítéséhez szükséges műszaki és kapcsolattartási adatokat 30 napon belül 
köteles a hivatásos tűzoltóság rendelkezésére bocsátani. 
(3) Az adatszolgáltatásra kötelezett a szöveges formátumú adatokat elektronikus úton, míg a műszaki 
rajzos, grafikus formátumúakat nyomtatott és elektronikus változatban kell átadnia a tűzoltóság részére. 
(4) Az adatokban bekövetkezett változásokat a változást követően haladéktalanul, de legkésőbb írásban 
8 napon belül be kell jelenteni a hivatásos tűzoltóságnak. 
20. § (1) A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a kockázati osztály 
megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történő 
növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a kezdeményező a 
tűzvédelmi hatóságnál köteles bejelenteni.  
20/A. § Beépített tűzjelző berendezés vagy beépített tűzoltó berendezés jogszabályi rendelkezés vagy 
hatósági előírás alapján történő létesítési kötelezettsége esetén a beépített tűzjelző vagy beépített tűzoltó 
berendezés létesítését, továbbá átalakítását, bővítését, használatbavételét és megszüntetését a tűzvédelmi 
hatósággal előzetesen engedélyeztetni kell. 
2. 28/2000. (X. 11.) EüM rendelet a tűzvédelem és a műszaki mentés egészségügyi ágazatra vonatkozó 
különös szabályairól 
4. § (2) A vezető a bekövetkezett tűzesetekről távbeszélőn haladéktalanul tájékoztatja munkaidőben az 
egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumot, munkaidőn kívül annak központi ügyeletét. 
A bejelentést írásban is meg kell ismételni. 
(3) Ha az egészségügyi szolgáltató a tűzeset következtében nem tud maradéktalanul eleget tenni területi, 
illetve szakmai ellátási kötelezettségének, erről a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és 
megyei kormányhivatalt is haladéktalanul értesítenie kell. 
A tűzeset kivizsgálásának eredményéről, a keletkezett károkról, a megállapított felelősök nevének és 
beosztásának feltüntetésével az egészségügyért felelős minisztert írásban tájékoztatni kell.  
3. 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a 
tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról 
8/A. § (1) A Ttv. 43. §-ában meghatározott tűzvédelmi bírságot a bírságot kiszabó határozat jogerőre 
emelkedésétől számított 30 napon belül kell a határozatban megjelölt, a Magyar Államkincstár által e 
célra létrehozott központosított beszedési számlára befizetni. 
4. 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös 
szabályairól 
4. § (1) A tűzvédelmi hatóság az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM 
rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 4. § (1) bekezdésében szereplő létesítési, használati és a tűzoltóságok 
beavatkozásával kapcsolatos előírásoktól – más, legalább azonos biztonsági szintet nyújtó előírások 
megtétele esetében – kérelemre eltérést engedélyezhet, az OTSZ 1–15. §-a, 19. § (3) bekezdése, 79. § 
(3)–(5) bekezdése, 80. § (1) és (4) bekezdése, 81. §-a, 109. §-a, 123. § (2) bekezdése, 135. § (3) és (4) 
bekezdése, 139. §-a, 140. § (1) bekezdése, 145. §-a, 154. § (1) bekezdés b) pontja, 165. §-a, 166. § (2) 
és (3) bekezdése, 172. § (8) bekezdése, 175. § (1) bekezdése, 176. §-a, 177. § (2) és (3) bekezdése, 184. 
§ (1) bekezdése, 185. § (1) bekezdése, 186. §-a, 187. § (1) bekezdése, 190. § (2) bekezdése, 191. § (6)–
(8) bekezdése, 193. § (1) bekezdése, 194. § (3) bekezdése, 195. § (1) bekezdése, 196. § (3) bekezdése, 
197. § (2) bekezdése, 198. § (1) bekezdése, 199. §-a, 200. § (1) bekezdése, 201. §-a, 202. § (5)–(7) 
bekezdése, 203. § (1) bekezdése, 205. § (1) bekezdése, 207. § (1) bekezdése, 219. §-a, 237. § (1) 
bekezdése, 253. § (2)–(4) bekezdése, 262. § (1) bekezdése, 263. §-a, 264. § (2) bekezdése, 266. §-a, 
267. § (1) és (2) bekezdése, 269. § (1) bekezdése, 270. § (5) bekezdése kivételével. 
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(2) Az (1) bekezdés szerinti eltérés abban az esetben engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja az OTSZ-
ben meghatározott védelmi célok teljesülését és a legalább azonos biztonsági szintet. 
(5) A tűzvédelmi hatóság kérelemre lehetőséget biztosít a tűzvédelmi követelményekkel kapcsolatos 
egyeztetés megtartására. 
14. § (1) A munkáltató a szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről, valamint a 
szakvizsgára kötelezett személyekről vezetett kimutatást az ellenőrző tűzvédelmi hatóságnak, a 
szakvizsga bizonyítványok másolataival együtt – a hatósági ellenőrzés során – köteles bemutatni. 
5. 490/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó eljárási szabályokról 
2. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szervnek a tűzeset helye szerint illetékes helyi szerve – a 
honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő ingó és ingatlan 
vagyontárgyak tűzesetei tekintetében a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti 
tűzvédelmi hatóság – a bejelentett tűzesetről az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítványt ad ki. 
6. 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések 
létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás 
részletes szabályairól 
1. § (1) A jogszabályi rendelkezés, hatósági előírás vagy a tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetni kívánt 
önkéntes vállalás alapján létesülő vagy telepített beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó 
berendezés (a továbbiakban együtt: berendezés) 
a) létesítése, átalakítása, bővítése (a továbbiakban együtt: létesítés), 
b) használatbavétele vagy 
c) megszüntetése 
iránti kérelmet írásban kell a tűzvédelmi hatósághoz benyújtani. 
2/A. § (1) A meglévő berendezés átalakítását, bővítését nem kell engedélyeztetni, ha 
a) az automatikus érzékelők, kézi jelzésadók száma a naptári évben legfeljebb összesen 10 darabbal 
módosul, és a jelzési zóna határa nem változik, 
b) a zárt szórófejes vízzel oltó berendezés szórófejeinek száma a naptári évben legfeljebb 10 darabbal 
módosul, vagy 
c) megváltozik a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ állandó felügyeletének helye vagy módja, 
és a tűzvédelmi hatósággal folytatott egyeztetés alapján a tűzvédelmi hatóság arról írásban nyilatkozik. 
7. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
31. § (2) E, Froof vagy F tűzvédelmi osztályú anyag tetőfedésként alkalmazható, ha az építmény 
legfeljebb egy emeletszinttel rendelkezik, és a tűzvédelmi hatóság azt az adott építményre engedélyezte, 
kivéve, ha 
a) az E tűzvédelmi osztályú tetőfedés a Broof(t1) osztályt is teljesíti, 
b) az építmény legfeljebb kétszintes, és 
c) NAK mértékadó kockázati osztályba tartozik. 
54. § (1) A menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, 
oktatására, gondozására szolgáló rendeltetés esetén a speciálisnak nem minősülő általános iskolák 
kivételével, valamint ahol a rendeltetés alapján e rendelet előírja, a menekülésben korlátozott személyek 
részére a nem menthető személyek kivételével 
a) a kijárati szinten biztonságos térbe vagy a kiürítés első szakaszán belül átmeneti védett térbe jutást, 
b) a kijárati szinttől eltérő építményszinten átmeneti védett térbe jutást 

kell biztosítani. 
(2) Az (1) bekezdéstől eltérő rendeltetés akadálymentesítése esetén a tűzvédelmi hatóság előírhatja 
átmeneti védett tér szükségességét és jellemzőit. 
(3) Menekülési felvonót kell létesíteni, ha azt a tűzvédelmi hatóság a menekülés, mentés elősegítése 
céljából előírja. 
55. § (4) A tűzvédelmi hatóság előírhatja 
a) a kétirányú kommunikációs összeköttetés létesítését az átmeneti védett tér és az épület hatóság által 
meghatározott pontja között, valamint 
b) az átmeneti védett tér megközelítési útvonalán menekülési jelek elhelyezését. 
65. § (3) A tűzoltási felvonulási terület és út kialakítását a tűzvédelmi hatóság köteles a helyi 
adottságoknak megfelelően – saját és segítségnyújtó egységek magasból mentő járműveinek, 
gépjárműfecskendőinek, más, az érintett épület tűzoltásához tervezett tűzoltó gépjárművének 
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paraméterei alapján – a szakhatósági állásfoglalásában meghatározni az építési engedélyezési eljárás 
keretében. 
(4) Tűzoltási felvonulási terület és út lezárásának módját a tűzvédelmi hatósággal kell egyeztetni. 
66. § (1) A tűzoltási felvonulási út és terület biztosítja a beavatkozás és mentés feltételeit. A tűzvédelmi 
hatósággal egyeztetett homlokzati mentési pontok előtt talpalási helyet kell kialakítani. 
(3) A tűzoltási felvonulási területen, valamint a tűzoltói vízszerzési helyeken gépjárműparkolót 
kialakítani nem lehet. Ezeken a helyeken a parkolási tilalmat táblával és – a tűzvédelmi hatóság előírása 
esetén – útburkolati jellel jelölni kell. 
71. § Olyan helyen, ahol a víz nem alkalmazható az építményben keletkezhető tűz oltására, 
oltóvízellátás helyett az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó berendezést, eszközt, készüléket, 
felszerelést és anyagot kell a helyszínen készenlétben tartani. Az oltóvíz helyett alkalmazott tűzoltó 
berendezések, eszközök, felszerelések, anyagok fajtáját, telepítési, tárolási helyét a tűzvédelmi 
hatósággal egyeztetni kell. 
73. § (2)Oltóvízként számításba vehetők – a tűzvédelmi hatóság engedélyével – azok a nem időszakos 
természetes felszíni vizek is, amelyek a védendő szabadtéri tárolóterülettől, építménytől 200 méternél 
nincsenek nagyobb távolságra. A távolságot a megközelítési útvonalon kell mérni. 
(4) Az oltóvíz szomszédos létesítményeknél – a tűzvédelmi hatóság engedélyével – közösen is 
biztosítható. 
79. § (4) (4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott helyeken, továbbá ahol a víz nem alkalmas az 
építményben keletkezhető tűz oltására, a fali tűzcsap helyett az ott lévő anyag oltására alkalmas – a 
tűzvédelmi hatósággal egyeztetett – tűzoltó berendezést, eszközt, készüléket, felszerelést és anyagot kell 
a helyszínen készenlétben tartani. 
80. § A fali tűzcsapok használatbavétele előtt a kivitelező köteles nyomáspróbát és teljesítménymérést – 
az egyidejűség figyelembevételével – végezni vagy végeztetni és annak eredményét a tűzvédelmi 
hatóság részére igazolni.  
86. § (1) Tűzoltó felvonót kell létesíteni 
c) ahol a tűzvédelmi hatóság előírja a tűzoltói beavatkozás biztosítása érdekében. 
(2) A tűzoltó felvonó elhelyezését egyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal. 
88. § (1) Hő- és füstelvezetést és az ehhez szükséges mértékű légpótlást kell biztosítani 
h) ott, ahol a rendeltetés és a füstfejlődés jellemzői alapján, a kiürítés és a tűzoltó beavatkozás 
feltételeinek biztosítása céljából a tűzvédelmi hatóság előírja. 
(3) Füstmentesítést kell létesíteni 
b) ahol a tűzvédelmi hatóság a rendeltetés és a füstfejlődés jellemzői alapján, a kiürítés és a tűzoltó 
beavatkozás feltételeinek biztosítása céljából előírja, vagy 
c) ahol e rendelet a rendeltetés alapján vagy a kiürítés biztosítása céljából előírja. 
89. § (1) A hő- és füstelvezetés és a füstmentesítés kézi működtetését biztosítani kell 
(2)A tűzvédelmi hatóság a kiürítés és a tűzoltói beavatkozás feltételeinek biztosítása céljából előírhatja 
91. § (5) Meglévő épület, épületrész füstelvezetésének létesítésénél, átalakításánál, felújításánál 
oldalfalba épített meglévő nyílászáró füstelvezető szerkezetként való alkalmazása esetén, vizsgálati 
eredmény hiányában alkalmazható normatív átfolyási tényező, ha az alkalmazást az átalakítás 
mértékének, körének figyelembevételével a tűzvédelmi hatósággal egyeztették. 
135. § (1b) Az (1) bekezdés szerint kialakított építményekben az építményrészek külön lekapcsolásának 
szükségességét és kialakítását a tűzvédelmi hatósággal kell egyeztetni. 
146. § (1) Biztonsági világítást kell létesíteni 
k) ahol a tűzvédelmi hatóság a menekülés biztosítása érdekében előírja. 
(5) Pánik elleni világítást kell létesíteni 
b) ott, ahol a tűzvédelmi szakhatóság a menekülés biztosítása, a füstfejlődés jellemzői alapján előírja. 
(6) A tűzvédelmi hatósággal egyeztetett kialakítású menekülési útirányt jelző rendszert kell létesíteni a 
magasan telepített biztonsági jelek kiegészítéseként, ahol 
a) e rendelet vagy 
b) a tűzvédelmi hatóság a menekülés biztosítása, a füstfejlődés jellemzői alapján előírja 
154. § (1) Beépített tűzjelző berendezést, beépített tűzoltó berendezést kell létesíteni 
b) ahol azt a fennálló veszélyhelyzetre, az építmény nemzetgazdasági, műemlékvédelmi vagy 
adatvédelmi jellegére, az építményben tartózkodók biztonságára, a tűzoltóság vonulási távolságára, 
valamint a létfontosságú rendszerelem védelmére tekintettel a tűzvédelmi hatóság előírja. 
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156. § (1) Az állandó felügyelet biztosítása mellett, a tűzjelzést automatikus átjelzéssel továbbítani kell 
az első fokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott, a katasztrófavédelmi szerv által felügyelt helyre 
d) menekülésben korlátozott személyek speciális intézménye esetében. 
163. § (2) Életvédelmi és kombinált védelmi jelleg esetén, ha a teljes körű védelmet jogszabály, 
tűzvédelmi hatóság nem írja elő, legalább a menekülési útvonal védelmét biztosítani kell. 
(3) Teljes körű védelmet kell biztosítani 
b) ahol azt a tűzvédelmi hatóság előírja. 
177. § (1) Az üzemeltetőnek, tulajdonosnak, bérlőnek a használat, a tevékenység végzése során 
gondoskodnia kell arról, hogy 
d) folyamatosan biztosítsa a tűz észlelésének, jelzésének, oltásának, a kiürítésnek, a tűzvédelmi 
berendezések, eszközök, felszerelések, tűzoltótechnikai eszközök működésének, hozzáférhetőségének, 
észlelhetőségének jogszabály vagy hatóság által előírt feltételeit, 
193. §(4) A személyek tartózkodására, közlekedésére szolgáló és üzemelés alatt álló helyiségek 
kiürítésre szolgáló ajtóit lezárni, üzemszerűen zárva tartani akkor lehet, ha az ajtó vészeseti 
nyithatóságát biztosítják. Abban az esetben, ha a rendeltetés, a tevékenység jellege a belső nyithatóságot 
kizárja, az ajtó külső nyithatóságát a tűzvédelmi hatóság által meghatározott módon biztosítani kell. 
202. § (5) A berendezés – közte a tűz- és hibaátjelző – tervszerű, részleges vagy teljes üzemszünetét, a 
kikapcsolás előtt legalább 5 munkanappal írásban, a 24 órán belül el nem hárítható meghibásodást a 
tudomásra jutást követően késedelem nélkül telefonon jelezni kell az első fokú tűzvédelmi hatóság által 
meghatározott helyen. 
203. §  (5) Ha a távfelügyelet vagy az első fokú tűzvédelmi hatóság által a tűzátjelzés fogadásra 
meghatározott helyszín megváltozik, az új helyszínre az automatikus tűzátjelzés továbbítását 90 napon 
belül – a berendezés állandó felügyeletének folyamatos biztosítása mellett – kell megvalósítani. 
204. § (5) A tűzvédelmi hatóság a (3) bekezdésben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, 
eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja. 
252. § (1) Az üzemeltetőnek a felülvizsgálat, karbantartás, javítás idején csökkenő védelmi szintet 
alkalmas megoldásokkal ellensúlyoznia kell. Az ellensúlyozás keretében az üzemeltető 
d) a tűzvédelmi hatósággal előzetesen egyeztetett más megoldást alkalmaz. 
254. § (4) A beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés kezelési utasítását és az üzemeltetési 
naplót meg kell őrizni és a hatóság részére ellenőrzéskor be kell mutatni. 
264. § (4) Az (1) bekezdésben meghatározott időszakot a tűzvédelmi hatóság döntése esetén 1 hónapra 
kell lerövidíteni, ha azt környezeti körülmény vagy egyéb veszély indokolja. 
8. 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 
4. § (4) A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel 
gyakoroltatni, annak eredményét értékelni és azt írásban rögzíteni kell. A gyakorlat során tapasztalt 
hibák, hiányosságok megszüntetésére 15 napon belül írásban intézkedni kell. A tervezett gyakorlatról 
annak időpontja előtt legalább 15 nappal, továbbá a gyakorlat bejelentett időpontjával kapcsolatos 
változásról a tűzvédelmi hatóságot értesíteni kell. 
9. Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek vonatkozó rendelkezései (TvMI 2020.01.22.) 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
1.  Tűzvédelmi ellenőrzés megtartására jogosultak: 
1/1. Katasztrófavédelmi hatóságok képviselői  
1/2. Főigazgató, Gazdasági-műszaki igazgató  
1/3. Főigazgató, Gazdasági-műszaki igazgató által megbízott, felhatalmazott személyek 
1/4. Tűzvédelmi vezető  
2.  A Szabályzat módosítására vonatkozó rendelkezések:  
2/1. A Szabályzatot a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén is naprakészen kell tartani. 
2/2. A Szabályzatot évenként felül kell vizsgálni. 
2/3. A Szabályzatot az új jogi rendelkezések alapján, vagy a meglévő jogszabályok módosulását 
követően aktualizálni kell. 
2/4. Amennyiben a módosítás vagy kiegészítés a Szabályzat tartalmát jelentős mértékben befolyásolja, 
ez esetben új Szabályzatot kell kiadni. 
2/5. A Szabályzathoz kapcsolódó, valamennyi tűzvédelmi dokumentumot 5 évig meg kell őrizni. 
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4. 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös 
szabályairól 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206346.379259 
5. 490/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó eljárási szabályokról 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206347.379260 
6. 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések 
létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás 
részletes szabályairól 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206348.379261 
7. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172805.371247 
8. 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26550.338965 
9. Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek vonatkozó rendelkezései (TvMI 2020.01.22.) 
https://www.katasztrofavedelem.hu/213/tuzvedelmi-muszaki-iranyelvek 
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