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A triz elleni
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A

v6dekez6sr<il sz6l6 1996. 6vi XXXI. t6rv6ny 19. $-ban foglalt el6iriisok 6s
felhatalmazris alapjrln. valami nt az 54/2014. (111.05.) BM rendelettel kiadott Orszigos
Tiizv6delmi Szabdlyzat vonatkoz6 rendelkez6seinek megfelel<ien a Zrl. megel6z6 tiizv6delmi
feladataira vonatkoz6 elciiriisokat ezen utasitiis mell6kletek6nt. mint a Zrt. Ttizv6delmi
Szabiiyzati*, kiadom. A Szabiiyzat megfelel az egyes t[izvddelmi trirgyti beliigyminiszteri
rendeletek m6dositrisrir6l szolo l0l20l7 . (VL l .) BM rendeletben foglaltaknak.

Ttizvddelmi SzabAlyzat kiadrisrinak c6lja. hogy a Zrt. miik6d6si teriileteinek

egdszdre

kiterjed<ien egysdgesen nigzitse a vezet<ik 6s beosztott munkaviillalok. valamint a Zrt. teriilet6n

b6rmely okb6l ott tartozkod6 szem6lyek megelcizo tiizvddelmi kdtelezettsdgeit. a nizv6delmi
oktatasok rendjet. a magatartAsi szabrilyokat. toviibbd a munkavegzdsre az alkalmazott
technol6girikra. a ldtesit6sre 6s haszniilatra vonatkoz6 iiltaldnos ttizvddelmi kcivetelmdnyeket.
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A Szabiilyzat teriileti hat6lya kiterjed a Zrt. Y ez€rigazgat6sAga 6s divizi6i riltal brirmely
jogviszonyban haszndlt minden dpitmdnyre, Idtesitmdnyre, azok helyis6geire 6s munkav6gzesi
teriileteire.
A Szabiiyzat szemdlyi

hateilya kiterjed a fenti tertileteken dolgoz6 munkavrillal6kra. a polgriri

jogviszony alapjrin rendszeresen vagy alkalmilag a Szabiiyzat tertileti hat6lya

al

talozi

teriileteken munkiit vagy egy6b tev6kenys6get vdgz6kre. tovribbrl a liitogat6. ktils6 szem6lyeke.

)

A divizi6vezet<ik ds a szervezeti egysdgek vezet6i kdtelesek a Szabdlyzatot iittanulmdnyozni,
az abban foglaltakat megismemi 6s gondoskodni arr6l, hogy a vonatkozo el<iinisokat a
munkaviillal6k megismerj6k es napi tevdkenys6gtik sorrin alkalmazzii.Lk, betartsdk.
Kdtelesek kiildn felhiviis vagy int6zked6s ndlktil rendszeresen ellenririmi az el6inisok
betartasiit, 6s a fettrirt hiiinyossrigokat halad6ktalanul megsziintetni.

-

6

-

A szabrllyzatban foglaltak megszeg6se a cselekm6ny srilyrit6l fiiggoen - szabalysertdsi. vagy
stlyosabb kdvetkezmdnyekkel jar6 esem6ny bekdvetkezdsekor biintet6eljifuiist vonhat maga
utan.
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Szabrilyzatban foglalt leladatok teljesiteset a ttizv6delmi feladatokkal elkit6 vrillalkoz6
segitsdgevel minden evben a divizi6vezetoi munkaterv el<iirrisai szerint ellen<irizni kell. A
Szabiiyzat alapjdul szolgril6 jogszabrilyok v6ltozdsakor a hizv6delmi megbizott a Szabrilyzatot
harmonizrilj a a j ogszabAlyokkal.
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Jelen Szabiilyzat az aldirflsa napjitn ldp hatrilyba, ezzel egyidejiileg hatrilyrlt veszfti az e tiirgyban
kiadott 10/2015. (VII./9.) szilmt vezdigazgat6i utasites

Budapest, 201 7. jttius 6. napjrin
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TUZYEDELMI SZABALYZAT
A tfiz elleni v6dekez6sr6l sz6ki 1996. 6vi XXXI. tiirv6ny 19. $-ban
foglalt el6ir6sok 6s felhatalmazis alapj6n, valamint az
5412014..(03. 05.) BM rendelettel kiadoff ORSZAGOS fUZvnUBLlft
SZABALYZAT 6s egy6b a Tiizv6delmi Szabilyzatokkal kapcsolatos
rendelkez6seknek megfelel6en, jelen szabilyzatban hatSrozom meg a Zrt.
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1. Tiizv6delmi szerv ezet

A tiizv6delem ininyitfs6val, miikddtetds6vel, szem6lyi 6s dologi elkitrisara vonatkoz6 szakirrlnyfi
tevdkenysdg v6grehajuisdval a Zrt. Yez€igazgat6ja teljes jogri hataskdrrel 6s int6zked6si
j ogkdrrel rendelkezik.

1.1
1.2

AYez6risazsat6 illetve a nev6ben telies ktiriien eli6r6 mesbizott feladatai,
ktitelezetts6sei:
Felel6s a vezetese alatt 6116 Zrt. ldtesitmdnyeinek hizvddelmi helyzet66rt.
BiztositjaaZrt miik6d6si tertiletein a megfelel6 szintii tiizv6delem sztiks6ges szem6lyi, trirgyi
6s p6nziigyi felt6teleket.
Elk6szitteti a Zrt. 6ves tizvidelmi kdltsdgtervdt.
Gondoskodik a tiizvddelmi dokument6ci6k elk6szittet6s6r6l, naprak6sz 6llapotban tart6sar6l,
a trizv6delmi jogszab6lyokban el6irt 6s az abban foglalt rendelkezdsek betartatiisiir6l.
Felel6s azdrt, hogy a jogszabdlyban el6irt szakmai k6pesitdssel rendelkez6 tr2v6delmi
megbizott l6ssa el a tiizvddelmi feladatokat (pl.: megbizisos jogviszony).
A Zrt. belsri 6s hat6s6gi tiizvddelmi ellen6rzdsein felt6rt hiriLnyoss6gok, szab6lltalansrigok
megsziintetdsdre a sziiksdges int6zkeddseket megteszi.
Biztositja a felt6teleket a munkav6llal6k trizv6delmi oktatiisiinak me glartisihoz.
Kdteles a tevdkenysdg vdgzdsdl le6llitani, ill. le6lliLisrit kezdemdnyezni, ha a tiizvddelmi
el<iirrist, jogszabfl,t s6rt 6s vesz6lyezteti a Zrt. tbzbiztons{gdt.
Jogosult a Zrt. mrik6d6si tertilet6n, a l6tesitmdnyekkel kapcsolatos, szerz6dds alapj6n munkit
v6gz6, mris alkalmazris6ban l6v6 dolgoz6k r6sz6re kiildn el6irasokat tenni a l6tesitm6ny
tiizbiaons6ga, valamint a biaons6gos munkav6gz6s 6rdek6ben.
A Ztt. mfikdddsi teriilet6n tdrt6nt 6s tudomrisrira jutott tiizeseteket haladdktalanul jelenti a
Tiizolt6s6gnak.
Gondoskodik a triz helyszin6nek v6ltozatlanul hagy6srlr6l a ttszttizsgiiat befej ez6s6ig.
Tdvoll6te, ill. akadriLlyozatdsa eset6n ktiteles ilisban helyeuesr6l gondoskodni.
Felel6ss6ge 6rintefleniil hagy6sa mellett, a ttizv6delemmel kapcsolatos szakfeladatokat ir6sos
megbizits alapjan m6s szem6lynek ritadhatja.

A divizi6vezet6k

6s az esves l6tesitm6nv iizemeltet6s66rt felel6s vezet6k. valamint az
dltaluk feliieyelettel mes bizott szem6lvek feladatai. ktitelezetts6gei:

Kdtelesek a tiizv6delmi szeml6n, ellen6rz6sen r6szt venni 6s a feltirt hirinyossrigok
felszrimolis616l gondoskodni.
Gondoskodniuk kell arr6l - egyiittmiikddve a szaktertiletek vezet6ivel - hogy a
trizbiztons6ggal dsszefiigg6 hat6Lrid6s ellen6rz6sek, feliilvizsgrilatok kell6 id6ben
megtdrt6njenek (pl. idSszakos villamos szak6rt6i feliilvizsgrilat, trizvddelmi berendez6sek,
felszerel6sek ellen6rzdse, oktatasok megtart6sa).
Gondoskodniuk kell arr6l, hogy a Zrt. 6ltal b6relt, vagy feliigyelt, de hataskdr6be tartoz6
bdrlem6nyeket, l6tesitmenyeket a trizv6delmi el6irrisoknak megfelel6en haszn6ljrik.
Rendszeresen ellen5rizni kell a miikdddsi teriiletiik6n foly6 tev6kenys6gek sor6n a ttizvddelmi
el6i(isok betartris6t, betartatris6t.
A Trizv6delmi Szabiiyzalbat foglaltak szerint a munkdt rigy megszervezni, feliigyelni, 6s
biztositani az eredm6nyes munk6hoz sztiksdges felteteleket, hogy azok megfeleljenek a
tiizv6del m i kdvetelm6nyeknek is.
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tfizvddelmi helyzetre, a trzoltds felteteleire kihat6 vrlltozrist annak megt6tele el6tt a
ttizv6delmi szakel6ad6val egyeaefie aZrt. vezdigazgat6jin6l bejelenteni, hogy a Trizolt6s6g
fel6 az int6zked6seket meg lehessen tenni. A v6ltozisnak megfelel6en gondoskodni kell a
tfizoltas feltdteleinek biztons6gos megteremt6ser6l.
irrlsbeli megbizrlst adni az erre kijeltilt munkatrirstinak a divizi6hoz, illetve a szaktertilethez
tartoz6 l6tesitmdnyek Ttizv6delmi Uzemetet6si napl6inak vezet6s6re.
1.3

A

tiizv6delmi feladatok elldtrisrival meebizott szaktan:lcsad6 (

tiizv6delmi

feladatai:
A nizvddelmi m egbizott szerzbd6ses megbizis alapjdn l6tja el a Zrt. tizt5delmi feladatait.
Szakmai segits6get nyrijt a Zrt. vezdigazgat6janak, ds a divizi6vezet6k tiizv6delmi
munkdjrihoz, ill. iinrill6an vdgzi a rerl harul6 feladatokat.
Id6szakosan feliilvizsgdlj4 6s sziiksdg eset6n elk6sziti a tiiav6delmi szabilyzatokat.
Jogszabrilyi vagy egy6b viltoztts eset6n elk6sziti a Tiizvddelmi Szabfllyzat m6dositris6nak,
kiegdszites6nek tervezetdt 6s el6te4eszti azt a vezdigazgal6 fel6.
Fdlevente bels<i 6tfog6 ttizv6delmi ellen6rz6st tart az iizemeltetett l6tesitm6nyek teriilet6n, az
ellen6rz6s tapasztalatair6l titjdkozlatja a Zrt. vez5igazgat6j6t, ill. az ltala a feladattal
megbizott szem6lyV 0sszekiit6t.
El6zetes 6rtesit6s eset6n r6szt vesz a ttizv6delmi hat6stlgi ellen6rz6seken 6s egy6b eljrir6sokon,
ott szakmailag kdpviseli a Zrt. 6rdekeit.
iriisos anyagot k6szit a munkavrillal6k tiizv6delmi oktatasahoz, illetve megtartja a dolgoz6k
ism6tl6dd trizv6delmi oktatrisait ajelen Szab6lyzatban foglaltak alapjrin.
Rendszerezi, rendezi a ldtesitm6nyek tiizv6delmi iratait, dokument6ci6it. Hir{nyuk esetdn
felhivja a figyelmet a p6tlisukra, az 6nill6an tt€gzett munk6t dokumentilja.
Kapcsolatot tart a vezet6kkel, 6s a munkav6llal6kkal, dszrevdteleivel, tan6csaival segiti
tr2v6delmi munkdjukat.
Felkdrdsre - speciriJis ttizv6delmi probl6m6k eset6n - tiizveszdlyes munka vagy miis
tev6kenys6 g vd g zdsdhez szaktan6csot

nytjt.

Figyelemmel kis6ri az Uzemeltetett l6tesitm6nyek vonatkoz6 trLv6delmi feltilvizsgrflatainak
6rv6nyess6g6t, lej6ratuk elott t jekoilatia az illetdkes divizilvezetbt, illetve annak
megbizottjrit.
Jogosult az iizemeltetett ldtesitm6nyek minden helyisdgdbe betekinteni, a helyisdgekkel
kapcsolatban trizv6delmi ellendrzdst tartani, a sziiks6ges int6zkeddst megtenni (b6rl6k fel6 a
vezdigazgati megbizottj6n, vagy a divizi6vezet<ikdn keresztiil).
Az arra jogszab6lyban kdtelezett 6ptletekben 6venk6nt, munkaid<iben, el6zetes id6pont
egyeztet6ssel, levez6nyli a t0znad6 gyakorlatot.
Jogosult javaslatot tenni a munkav6gzdst6l val6 eltiltrisrira annak a munkavrillal6nak, aki a
sztiks6ges tiizv6delmi ismeretekkel nem rendelkezik.
Jogosult a tevdkenys6g lerillit tsrira javaslatot tenni, amennyiben az kdzvetlen tttz- vagy
robbanrisvesz6llyel jrir.
Jogosult javaslatot tenni a felel6ss6gre voniisra srilyos tiizvddelmi szabalysdrt6s esetdn.
2

A munkavdllal6k tiizv6delmi ioeai. ktitelezetts6sei

2.1

A munkavrillal6 i

6s

feladatai

sult mesktivetelni

biaons6gos munkavdgzdshez sztiks6ges feltdtelek megteremt6sdt,
a biztons6gos munkav6gz6shez sztiksdges trij6koztatSst, helyszini ttizv6delmi oktatiist, a
tr.izveszdly elhiiritisrihoz sziiks6ges v6d6felszerel6sek, eszkdzdk biztositiisAt.
a
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2.2

Ktitelezetts6eek 6s feladatok
Minden munkavrlllal6 a saj 6t munkateriiletdn kdteles gondoskodni a tiizvddelmi j ogszzbilyok,
6s a Tiizv6delmi Szab6lyzatban foglalt el6inisok marad6ktalan betart6stir6l.
Tiizv6delrni szabrilytalansrig 6szlel6se eset6n gondoskodni annak megsztintetdsdr6l, ill. a
munk6j rit inimyit6 vezet6 tij 6koztatds6r6l.
Kdteles megismemi a rdsz6re biaositott inisos ttzv6delmi oktatrisi anyag tartalmiit, vagy rdsa
venni az 6venk6nt ism6tl6d6 nizv6delmi oktat6son 6s az ott elhangzottakat elsaj6titani.
Kiiteles megismemi munkater0letdn a tr2jelzds lehet6s6g6t ds m6dj6t.
Ktiteles megismemi a tiizv6delmi eszkdzdk, tflzolt6kdsziildkek helydt 6s haszn6latuk m6djrit.
Tiiz eset6n kdteles a mell6kletben szerepl6 ,,Tflzriad6 terv" el6inisait szem el6tt tartani, ill.
ezeket v6grehaj tani.
A tdzvddelmi szakvizsgara kdtelezett munkav6llal6 (kisd: 4.4 pont) a munkavdgzds ideje alatt
kdteles a szakvizsgit igazol6 okmriny magrinriLl tartani 6s annak drvdnyess6gdt figyelemmel
kisdmi. Lej6rt tiizv6delmi szakvizsga esetdn az adott szakm6ban munka nem v6gezhet6.
Tiizv6delmi szempontb6l figyelemmel kisdri az 6,ltala haszruilt berendezdsek, felszerel6sek
dllapotrlt. Hiba, s6riil6s esetdn gondoskodik annak elhArit6sar6l, ill. jelenti azt munkahelyi
vezet6j€nek.
A tevdkenysdg befejezdse utiin kdteles a munkatertiletet 6tvizsgrilni 6s minden olyan
kdriilmdnyt megsziintetni, amely ttizet iddzhet el6.
Felel6s munkateriilet6nek tiizv6delmi helyzet66rt, tisz.asegaert, a szArnina meghatarozott
trtvddelmi feladatok vdgrehajtas66rt.

2.3

A munkavdllal6t el kell tiltani a munkav6rz6st6l amennviben:
nem vett r6szt a tiizv6delmi oktatiison, vagy al6ir6sdval nem igazolta az oktatrisi anyag
elsajetit6s6t,

nem rendelkezik

a

munkakdrehez sziiksdges vizsg6val, trizvddelmi szakvizsg6val,

amennyiben ilyen munkakdrben dolgozik (l6sd: 4.4 pont),

fegyelmezetleniil vdgzi a munk6j6t, 6s igy veszdlyezteti munkatiirsai 6s

a

ldtesitmdny

trizbiztonsaget.

2.4 A

l6tesitm6nyek tertlet6n munk6t v6szd kiils6
munkavdlla16ira vonatkoz6 el6irdsok

villalat. vrillalkoz6.

alv6llalkoz6

A kiils6

munkavdLllal6k szirmlra a munkateriilet ritad6sakor biaositani kell a vesz6lyelen
munkav6gz6s feltdteleit.
kiils<i
munkatertilet nizvddelmdre vonatkoz6 el6illsokat 6s int6zked6seket
munkav6gz6sre vonatkoz6
munkav6llal6val, megbizottj6val ismertetni kell, 6s
megdllapodrisban, szerz6ddsben kell azokat rdgziteni.
A kiils<i munkavrfllal6k figyelm6t nyomatdkosan fel kell hivni 6s kdtelezni arr4 hogy
tev6kenysdgiik kdrdben teljes mert6kben felelnek a tiizvddelmi el6irrlsok maraddktalan
megtartas66rt (ogosults6gok, bels6 szab6lyzatok).

A

a

a

3.

Tiizv6delmi oktat6s, felvil6gosit6s, szakvizsgdztatds

3.1

A sziiksdses tfizv6delmi ismeretek m ess zerz6se'.
Az ismeretek b6vit6se, szinten tartrisa 6rdek6ben a Zrt. munkavallal6it tfizvddelmi oktatisban
kell r6szesiteni az al6bbiak szerint:
minden rij munkavriLllal6t munk6ba rlll6s el<itt, kiildnds tekintettel munkatertiletdnek
saj6toss6gaira;
az 6thelyezett munkavdllal6t, aki munkakdrt vagy munkahelyet vdltoztat;
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rij berendez6s, kdsziil6k, technol6gia esetdn az abban 6rintett munkavriLllal6kat;
az ideiglenes, alkalmi munkavalal6t, aki a Zrt. miikdddsi teriiletdn munkit v6gez;
az alkalomszeni tiizveszdlyes tev6kenys6get v*gzb saj t munkavriLllal6t a tevdkenys€g
megkezd6se el6tt;
a munkavrillal6knak a tfizeset vagy mtiszaki ment6st igdnyl6 esem6ny eset6n v6grehajtand6
feladatait;

A felsoroltakt6l fiiggetleniil minden munkavrillal6t

dvente legalabb egy alkalommal,

ism6tl<id6 oktatdsban kell r6szesiteni.

Az oktatis tort6nhet ir6sba 6s elektronikus riton is.

3.2

A munkavdllal6t ok tatni kell:
munkafolyamat tiizveszdlyess6gdre;
a jelen Szabii.'lyzatban foglalt - vonatkoz6 - trizv6delmi el6irdsok ismeret6re;
a- tiizjelz6sre, a ttiaolt6 k6sztil6kek, eszktizdk, felszerel6sek 6s be6pitett tiiavddelmi
berendez6sek has znAlatiru valamint a tfiz esetdn kdvetend6 magatarthsra;
a ttizvddelmi el6iriisok megszeg6s6nek jogk6vetkezm6nyeire;
a be6pitett ttizv6delmi berendez6sek kezel6s6t kiildn oktatni kell, melynek lebonyolitdsiira a
berendezds ellen<irzesdt, j av itAsfut vdgzb kiilsti v6llalkoz6 k6pvisel6j6t kell felkdmi.

a munkahely 6s

A Zrt.

mtk6d6si terulet6n keletkezett ttizesettel tisszefiiggdsben

a

tiizvizsgalat

tapasztalatainak felhasm6lisrival rendkiviili oktatrist kell tartani az esem€nyt kdvet6 30 napon

beliil.

Aa

a munkavrillal6t, aki barmely okndl fogva az adott munkakdrben hat h6napot meghalad6

id6tartamon tul nem volt foglalkoztatva - oktatiis szempontjrib6l - rij dolgoz6nak kell tekinteni'

munkaktirt6l ftiggetlentil, csak azt a munkavrillal6t
szabad foglalkoztatni, aki alapoktaUisban, ill. a munkakdrdvel, tev6kenys6g6vel kapcsolatos
trizvddelmi oktatisban r6szesiilt.

A Zrt.

mr.iLk6d6si terUlet6n beosztrist6l 6s

A trizv6delmi alap, illetve ism6tl6d6 oktataaok trirgy6t a 6. sz. melldklet tartalmazza.
Az rijonnan belep6 munkavriLllal6k munkriba 6llis el6tti oktatisrihoz kiildn inisos ismeretanyag
kerfiit kiad6sra azt a munkav6llal6nak el kell olvasnia ds ennek t6nydt akidrdsival igazolniaA munkahely k6zvetlen ktimyezetdnek tiizvddekni ismereteit, ill. a munkavdgz6sre,
munkaeszk6z-6kre vonatkoz6 gyakorlati ismereteket, a munkavrillal6 munkdj6t kiizvetleniil
irrinyit6 vezet6 ktiteles oktatni.
Az 6ves k6telez6 oktat6sokat a tiizvddelmi szakel6ad6 v6gzi.

3.3

Az oktatds nvilvdntart{sa:

Az alap-, ill. ism6tl6d6 oktatasr6l, azok megt6rtdnt6r6l nyilvantartrist kell vezetni (oktatasi

napl6). Az oktatds megtdrt6nt6t a munkavrillal6k akiinisukkal kdtelesek elismemi, inisos vagY
elekuonikus oktatds esetdn munkavdllal6kdnt azonosithat6an kell igazol nt.
Az oktatais kdtelez6 trirgydt a 8. sz. mell6klet tartalmazza.

3.4

A Tiizv 6delmi Szakvizs pa
A tiiav6delmi sz*vizsgbztatis rendjdt a szakvizsgiira kdtelezett munkakiirdket a vizsgiizat6s
r6szletes szab lyait a 45n011.(12.07.) BM rendelet rogziti.
A Zrt. mtik6d6si teriiletdre, tev6kenys6g6re 6s munkateriileteire vonatkoztatva a k6vetkez6
foglalkozasi 6gak 6s munkaktirdk k6telezettek ttizvddelmi szakvizsgara (a nem
munkaviszonyban foglalkoaatottak is).
- Hegeszt6k 6s az 6pit6ipari tev6kenys6g soli'n nyilt Linggal j6r6 munk6t v6gz6k'
8

A

,,robbaniisveszdlyes" tiizveszelyessdgi osa6lyba sorolt anyagoknak brirmely
id6pontban 300 kg tdmegmennyis6get meghalad6 mennyis6gii tirolas6t, vagy 100 kg
tdmegmennyisdget meghalad6 mennyisdgfl ipari vagy szolgriltatiis k<irdbe tartoz6
technol6giai felhasznri,Lis6t v6gz6k.
Tuzgfl6 nyikiszir6-szerkezetek be6pft6s6t, javilis6t, karbantartris6t v6gz<ik.
Ttzolt6 vizforr6sok feltilvizsgriLlatrlt vdgz6k.
Tiizolt6 k6sztil6kek karbantaruis at vegz5k.
Bedpitett tiizjelzo berendezdsek kivitelezds6t, karbantartrAs6t, javitits{t, feltilvizsg6latrlt

vigzbk.
Be6pitett h6- 6s filstelvezet6 rendszerek telepitds6t, javitris6t, karbantartasdt vdgz6k.

1.

Az 6nitm6nv ek 6s szabadterek hasznrilati szabilvai

4.1

Altalinosel6irdsok

4.2

Kiiirit6s, ment6s

Az 6pitm6nyek 6pitdszeti-mtszaki tervezdse sorin a ttiavddelmi mtiszaki kialakitdst
tiizvddelmi miiszaki dokumentrlci6ba kell foglalni. Annak elk6szittet6s66rt a l6tesitm6ny
beruhria6j a/iizemeltettij e felel.
A szak6rt6, tiizv6delmi lewezb a ttzv5delmi miiszaki leirast 6s valamennyi tervlapot kdteles
akiirni.
A mriszaki terveket az illetdkes trizvddelmi hat6sdggal k6teles engeddlyeaetni, j6vrihagyatni.
A teMartalmakat a haszn6latra vonatkoz6 r6szekre tekintet6ben a Szab lyzat kdszitdsdben
k6zremriktid6 szerzriddses el6ad6val, szakcdggel is meg kell ismertetni.
Az 6piileteket, munkateriileteket rigy kell kialakitani, hogy
benntart6zkod6 szemdlyeket tiiz esetdn gyorsan

- a
-

ds figyelemfelkelt6 m6don

t6j dkoztathassrik, riaszthassrik,

a benn tart6zkod6, 6s 6n6ll6 menek[il6sre k6pes szem6lyek az ellirt hasznos id6n beliil
biaonsdgos helyre, vagy vddett tdrbe tiivozhassanak (ttzv€delmi tervfejezet),
a mozgrisukban, cselekv6k6pessdgben akaddlyozott szemdlyek segitsdggel tdrtdn6
mentdse biztos legyen,
a kialakitds a kiiiritdsi ritvonalak kdsedelem ndlkiili hasznrll atilt tegye lehet6v€ a
felismerhet<is6g, biaons6gi jelek alkalmazis4 a megvil6gitiis, a megfelel6 hri 6s
flistelvezet6s,
a kiiirit6sre 6s menekiil6sre ig6nybe vett fWonalakat biztonsrigi gyengeriramt viligit6,
vagy legaldbb uuinviligit6 piktogrammal kell ell6tni.

A biaonstlgi jelek elhelyezdsdnek

v

ltozatai

9

L6t6mez6

.\

L6t6mez5

{}

4.3 Az 6ptileteket, a

Viewing
alea

Vlewing
area

hozzijuk tartoz6 szabadtereket

li

csak

a

6s

ttizolt6sAg iltal kiadott
c6lra szabad hasmrflni,

iizemeltetni.

5.

Az

es

divizi6kra vo natko z6 mfkti d6si. hasz nr{lati tiizv6d elmi szabdlvzatok

Az egyes ldtesitmdnyeke, 6nrill6 szervezeti egys6gekre a ktizponti szabalyzatb6l.lebontva a
kiiltin'szab;lyzatokat (a tovdbbiakban: munkahelyi ttizvddelmi szzbd.lyzat) ad
"ui1e*eit(t
ki.
- A munkahelyi tiizvddelmi szabtiyzat el6ir6sait az oklatesok trlrgy6v6 kell tenni.
- a munkahelyi szabdlyzat megismertet6se, betartasa, illetve az abban foglaltak ellen6rz6se a
divizi6vezet6k, iiletve az 6ltatuk iriisban megbizott szem6lyek feladata'
_

5.1

Altaldn os ktiv

6nvek

l0

A

gdpet, berendezdst csak a haszndlatbav6teli, iizemeltetdsi engeddllyel, az enged6lyben
meghatrlrozott rendeltet6snek megfelel6en, amegel zb t(avddelmi el6irasok betart6s6val
szabad haszn6lni.
helyis6gekben, veszdlyessdgi dvezetben, csak az ott folytatott tevdkenysdghez
sziiksdges anyagot szabad trirolni. Ezek mennyis6g6t a tevdkenys6gre kiadott szakmai
el6inlsok hatrirozzil< meg (Szabvdnyban kiadott, meghatirozoft tiizterhel6si 6rt6k).
A tev6kenys6g sorrin keletkezett hulladdkot folyamatosan, de legal6bb a munkanap
befejez6sekor el kell trivolitani trizbiaos trirol6 helyre.
A helys6geket folyamatosan, hulladdkt6l mentesen, tiszlin kell tartani.
Munkav6gzds alatt 6s utrin ellen6rizni kell a ttizv6delmi haszndlati szab6lyok megtart6s6t,
a szabri.lytalans6gokat meg kell sziintetni.
A dohrinyzris ds nyilt ling haszn6lata tilos minden munkahelyen! Azok bejdratainril 6s a
helyisdgekben j6l l6that6an el kell helyezni a helys6gekre vonatkoz6 tilt6, figyelmeztet6
rendelkezdsre utal6 teblakat.
Uzemsztineti id6szakra a bezirt helyis6gek kulcsait rigy kell elhelyezni, hogy tib esetdn
ktinnyen hozzrifdrhet<ik legyenek.
Esetlegesen szdtfolyt, kiszivargott tiizvesz6lyes anyagot haladdktalanul fel kell itatni, a
helyis6get ki kell szell6ztetni.
A robbaniisveszdlyes tiizveszdlyessdgi osztdlyba tartoz6 folyaddkot alkalomszeriien csak
szabadban, vagy hatdkonyan szell6aetett helyis6gben szabad hasznrilni, ahol gyujt6fon6s
nincs.
ktizmiivek nyit6- 6s zin6szerkezeteit, a bedpitett 6ptiletg6p6szeti berendez6sek
kapcsol6it, kezel6 szerkezeteit, a kdzvetlen trizjelz6 k6sztil6ket j6l l6that6 m6don meg
kell jel6lni.

A

A

5.2

Ktizleked6si utak. kii6ratok. v6szkiirlratok
A ldtesitmdny, helyis6gek bej6ratait 6s a kdzleked6si utakat alland6 jelleggel szabadon kell
hagyni. A helyis6gek bels6 kiizleked6si ritjait rigy kialakitani 6s annak szabadon hagyasrit
biaositani, hogy tiiz eset6n az ott tart6zkod6k akad6lytalanul tudjanak elt6vozni.
A bejriratot, v6szkijriratot, menekiildsi utat, vizszerzisi helyekhez vezet6 utat teljes
sz6lessdgdben 6lland6an szabadon kell hagyni, eltorlaszolni m6g iitmenetileg sem szabad!
A v6szkijriratok ajt6it fgy kell kialakitani, hogy kifel6 nyiljanak. Ktiszdb vagy egydb
botlrisra alkalmas feliilet kik6pzdse tilos. A zit6szerkezet olyan megoldrist kell, hogy
legyen, hogy beltilr6l, kulcs n6lkiil nyiljon.
A villamos berendezdsek kapcsol6it, kdzmiivek (gitz, viz) nyit6-zilr6 berendez6seit,
valamint a tiizvddelmi berendez6seket, kdsztil6keket, eszkdzdket 6lland6an kdnnyen
hozzitf,lrheto 6s haszn6lhat6 6llapotban kell tartani. Ezeket eltorlaszolni m6q iltmenetilee
is szieoruan tilos.

-

5.3

Csatornahdkizat
Tiizvesz6lyes gitzt, gi5zt, illewe folyaddkot tartalmaz6 szennln/izet lefoly6ba, csatom6ba
kdzvetlentl bevezetni nem szabad. Tilos tov6bbe ttzveszdlyes folyaddkot, savat, higot
lefoly6ba" csatorn6ba onteni.

5.4

Villamosberendcaisek
Villamos berendez6sek tervezdsekor, szerel6sekor, tov6bb6 iizemeltetesiik sordn a
vonatkoz6 szabviinyokat, rendeleteket, valamint az egyes ttizveszdlyessdgi osa6lyokra
megri.'llapitott rendelkezdseket be kell tartani.
Nyilt rendszeni villamos h6sugtl'rz6val f[iteni tilos.

ll

5.5

Villamos flit6testtel helyis6get fiiteni csak abban az esetben szabad, ha a villamos

fi1it6si

m6dot el6zetesen engeddlYezt6k.
Az engeddlyez6s 6s a flit6test kiviilasztrisa, az iizemeltet6 feladata.
Szoci6lis cdlokra szotg6l6 villamos melegit6ket (f6ztilap, k6v6fl626) csak az arra kijeldlt
helyen, szabad haszn6lni. Elektromos h6termel6 berendez6st bekapcsolt ri.Lllapotban
feliigyelet n6lk0l hagyni nem szabad.
a viliamos berendeies, villamos melegit<i vagy egy6b h6termel6 berendez6s 6s az 6ghet6
anyag kdzdtt olyan trivolsigot kell tartani, hogy az iizemszerf hasznrilat, illetve
meghibisodris kdvetkeztdben tiizet ne okozhasson.
A villamos berendez6st 6s vill6mv6delmi berendez6st, az oTSZ-ben el6irtak, valamint
az allami szabvilnyban foglaltaknak megfelel6en kell rendszeresen feliilvizsgri.'lni.
Meghibrisodott viilamos rendszert, berendez6st stb. mindaddig, amig a hib6t el nem
hariiott6k, nem szabad iizemeltetni. A meghibrisodott r6szt a villamos h6l6zatr6l le kell
v6lasztani.
A csoportosan elhelyezett villamos kismegszakit6k rendeltet6s6t, ezen kapcsol6k ki-be
kapcsolt helyzet6t jeltilni kell.
Viilamos gdpet, berendezdst, iizemen kiviil helyez6s esetdn a tevdkenys6g befejez6se
ut6,n ki kell kapcsolni, a villamos h6l6zatr6l le kell vrilasztani.
Vil6git6 berendez6st, eszkozt tgy kell elhelyezni, rdgziteni, hasznri'lni, hogy az
kdrnyezetdre tfzveszelyt ne jelentsen.

fii

berendez6se
Csak olyan fiit6si rendszer alkalmazhat6, amely rendeltet6sszeni mrikdd6se sor6n nem
okoz ttizet vagy robbanrist.
csak engedelyezett tipusir ds kifogristalan mtiszaki 6llapotri ttizel6 ds frit6 berendez6st
berendezds kezel6si utasitis6ban meghatrirozott el6inisok
szabad laszn6lni,
megtartris6val.
A tiizeltt 6s fiit6berendez6s, valamint a kiimyezetben l6vti 6ghet6 anyag ktizdtt olyan
oc-ot
trivols6got kell megtartani, hogy az dghet6 anyag feliiletdn mdrt h<imdrs6klet a 60
ne haladja meg. A berendez6s g6pk6nyv6ben meghat6rozott tdvolsagot meg kell tartani.
A ,,robbanrisvesz6lyes, 6s 6ghet6" ttizveszdlyessdgi oszt6lyba tartoz6 anyagot, valamint
az 6ghet6 folyaddkot a kdzponti flit<iberendezes vezetdk6t6l, 6s fiit6testt6l t m tdvolsigon
beltil nem szabad elhelyezni.

Tiizel6

6s

a

5.6

Szell6ztet6s
Minden olyan helyis6gben aho l,,robbanasveszdlyes" tiizveszdlyessdgi osztrllyba tartoz6
g6zdk, glzok jelenldt6vel kell szimolni, a tevdkenys6g csak olyan szell6aetds mellett
v'gezheto, amely biztositja, ho gy az als6 robban6si koncentr6ci6 20Yo-a ne alakulhasson
ki (pl. ganias).
A szennyezett leveg<i kivezet6s6t 0gy kell biaositani, hogy az a kdmyezetet ne
veszdlyeztesse.

5.7

H6- 6s fiistelv ezet6s
Az 6pitm6nyekben amennyiben 1600 m2 -ndl nagyobb alaptertiletiiek (^z dsszes helyisdg6t
figyelembe vdve) valamint ott , ahol azt jogszab6ly vagy a tiiavddelmi szakhat6stig - a
szem6lyek biaonsdga vagy a b eavatkozis hat6konys6grinak javitaisa 6rdek6ben - el6irj4 a
tiizesetek sorin keletkez6 h6 - 6s fiistelvezet6sr6l gondoskodni kell.

t2

5.8

G6ni berendez6s
Szabadt6ren, helyis6gekben, illet6leg 6pitm6nyben csak olyan er6g6pet illewe
munkag6pet szabad hasznrilni, elhelyezni, amely a kiirnyezetdre gyrijtrisi veszdly nem
jelent.
A ttizvesz6lyes g6peket a gyart6, ktilftrldi term6k eset6ben a forgalomba hoz6, a
biaons6gos hasmdlatra vonatkoz6 technol6giai, illet6leg kezeldsi utasitiissal kdteles
ell6tni. Az abban foglaltakat be kell tartani.

5.9

Sztatikusfeltiilt6d6sellcniv4defem.villdmv6delem
- Berendezdst, eszkdzt irgy kell haszn6lni, hogy az a kdmyezet6re ttizveszdlyt

-

ne

jelentsen,

sztatikus feltdlt6dds ttizet vagy robban6st ne okozhasson.
Villd.rnv6delmi berendezdst az OTSZ el6irasai szerint kell telepiteni.
A villdmvddelmi berendezdst a vonatkoz6 jogszab6lyokban meghatrirozottak szerint kell
ldtesiteni 6s feltilvizsg6lni.

Azokn6Ll

az

6piiletekndl, szabadterekn6l, technol6giai folyamatoknril, illetve

berendez6sekn6l, ahol a sztatikus feltolt6d6s nizet vagy robbanast okozhat, a megfelel6
v6delemr6l a vonatkoz6 mtiszaki kdvetelm6nyek szerint kell gondoskodni.

6.

Tiizv6delmieszktiztik,berendez6sek

A

l6tesitm6nyekben, helyisdgekben, szabadteriileteken, vesz6lyess6gi dvezetekben, a
szabilyzatban meghatiirozott kdvetelm6nyeket kiel6git6 6s a keletkezett tiiz olt6s6ra
alkalmas tipusir 6s szdmf, tiizolt6 kdsztil6ket kell az OTSZ-ben el6irtak szerint
elhelyezni.
A t0zolt6 kdsztildket, eszkda 6s anyagotj6l lethat6an, k6nnyen hozzi,ferhet6en, a kij6rat,
ill. a vesz6lyeztetett hely kdzeldben kell elhelyezni 6s rilland6an mtikdd6kdpes fllapotban
tartani.
Az iddjriras viszontagsrlgainak kitett (es6, h6) trizolt6 kdsziildket a kiiLros hat6sokt6l
megfelel6en v6deni kell.
A k6sztil6k hely6t jogszabd'lyban el6irt biaonsegi jellel kell j6l l6that6an jel6lni.

6.1

A tiizolt6 k6sziil6k iizembentart6i ellen6rz6s 6t a 6. sz. mell6kletben foslaltak szerint kell
elv6gezni

Az iizemeltet<ii ellen6rzds elv6gzdsdt detummal 6s aliinissal igazolni kell a Tfizv6delmi
iizemeltet6si napl6ban l6v6 nyomtatvinyon.

6.2

Tfizolt6 k6sziil6k szakc6ssel ttirt6n6 ellen6rz6se:
A tiizolt6 kdsziil6kek ellen6rz6sdt vegn sz*c6,9 jogszab6lyban el6irt ellen6rzdsi
kdtelezettsdgei:

Feliilvizsgiilat:
vezet-

6venkdnt

-

nyilvrintartrisi kiitelezettseg melyet az ellentirzS szakcdg

Kdzdpvizsgiilat: 5dveskdsztildkndl,nyilvantartist szakcdgvezeti

Nyom6spr6ba: l0 6ves k6sziil6kn6l, nyilvtintartr{st

a szakc6g vezeti

6.3

A tiizcsapok ellen6 rz6s6t a 6. sz. mell6kletben m eshat6rozottak sze rint kell elv6sezni

6.4

Gvense6ramri irdnvf6nv ellen6rz6se:
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Havi ellen6rzesi ktitelezefiseg az iizemeltet6, tulajdonos r6szer6l, melyet a Ttzv6dekni

ilzemeltet6si napl6ban elhelyezett nyilvrintartrisban kell vezetni (lesd: 7' sz. mell6klet). .
Be6pitett ntzjelzb kozpont ellen6rz6se: a felillvizsg6l6 6s karbantart6 szakcdg Altal kiadott
iizemeltet6si napl6ban:

iizemeltet6:
o napi
o havi

'
o
r

negyeddves

szakc6g:

6.5

fdldves - szur6pr6baszerff ellen6rzds
6ves - teljes kdrii ellen6rz6s

Tfizeitlfi nvil6sz6 16k ellen6rz6se:
iizemeltet6:

.

havonta

szakc69:

o

6.6

f6l6vente

+

karbantartds

Fiiste{tl6nvildszir6ellen6rz6se:
iizemeltet6

o

3 havonta

szakc6g:

o

f6l6vente

+

karbantartAs

A teriileten talilhat6 tfiav6delmi

berendez6sek 6s eszk6z6k ellen6rz6se' karbantartisa 6s

leirtak szerint kell, hogy tdrtdnjen.
7

Raktf rozris. tirol6s. e6nidrmiitirol6k haszn6f

all

g6pjriLrmtivek elhelyezds6t rigy kell biztositani'
@hajt6
holy azok a ktizleked6st (esetleges mentes eseten), egymils mozgiisitne akadiiyozzik- e jltesitm6nyek teriilet6n a .uktritorist, ttfuolast csak a helyis6gekre kiadott tdteles

-

el6inisok szerint szabad vdgezni.
Ongyulladasra hajlamos anyagot egydb 6ghet6 anyaggal, tovdbb6 olyan anJagokat'
(robbanast vagy ttlzet okozhat), egytitt tri.rolni
-eiyek "gy.ri".a val6 hatrisa h6t fejlesahet
nem szabad.
Allvrinyos tarokis eset6n csak nem dghet6 anyagu rillvr4nyon sabad t6rolni'
A raktirozott 6ghet6 anyag 6s a liirnpatest, valamint elektromos berendez6s kdzdll az 1
m-es tffzuivols6got meg kell tartani.

8.

dezv6nvek tflzv6delmi el6 rrasal
A l6tesitm 6nvek teriilet6n tartandri kiiliinleses
([I. 8.)
A zen6s, t6ncos rendezvdnyek mrikdd6s6nek biaonsdgosabb6 tdtel6r6l sz6l6 231201 l.
Kormdryrvrendeletben leirtak minden il yen esetben k6telez6 6rv6nYriek.

8.r

A Zrt. l6tesitm6nyeiben,

helyis6geiben esetenk6nt tartand6, nem az eredeti
rendeltet6snek -"gf"l.t6 rendezv6nyekre (vrisiir bemutat6, kiellit6s stb.), illet6leg a 300
ftin6l nagyobb befogad6kdpessdgfi, nem kultuniLlis vagy sportldtesitmdnyekben,
helyisdgekien tartott alkalomsierti kulturllis 6s sportrendezvdnyekre (sziniel6adds, zenefari
etOaaas, tancos iisszejdvetel, disco, koncert stb.) a vonatkoz6 ttiavddelmi el6iftisokat,
biztonsigi intdzked6seiet a rendezv6ny szewezlje, rendez<ije kiiteles ir6sban meghataromi,

t4

Tiizriad6 tervet kdsziteni. Ezt a rendezvdny id6pontja el6tt legal6bb 15 nappal, t6j6koaat6s
kell kiildeni.

6s

c€l16b6l az illet6kes hivat6sos trizolt6s6gnak meg

8.2

A

rendezvCny szewezfije riltal k6szitett tflzv6delmi el6ir6sok az al6bbiakat kell, hogy

tartalmaziki

r
o
o
o

kiiirit6s szirniUis,
tiiaerhel6sszirniLlst
riaszfiisi tervet,
helyszinrajzot.

Megl6v6 helyisdgek rendeltetdst6l eltdr6 hasznrilata esetdn tovabbA rtigziteni kell:
a rendezvdny helyszindiil szolg6l6 helyis6gek ldpt6khelyes alaprajzait 6s a kiiirit6sre
sz6.miuisba vett kij6ratok elhelyezkeddsdt, m6retdt,
a kiiiritds lebonyolitrisat feltigyel6 biaonsigi szem6lyzet feladatait,
a tiiz eset6n sztiks6ges teend6ket,
a titz jelzlsdnek 6s oltrisrinak m6dj6t.

r

o
o
o

8.3

A rendezvdny lebonyolitrisri.nak trizvddelmi el6ir6sait tartalmaz6 iratokat 6s azok melldkleteit
a rendezv6nyt k6vet6en legal6bb egy 6vig meg kell 6rizni.
A rendeltet6st6l elt6r6 rendezv6nyek el6irdsait, szabilyzatAt, annak jelleg6t' a helyszin
adottsrlgait, a r6sztvev6k szdmit, 6s ery6b param6tereit figrelembe v6ve' esetileg kell
elk6sziteni.

9.

Id6szakosfeliilvizsei latra ktitelezett berendez6sek

9.1

A kisfesziilts6gff er6sframri villamos berendez6sek id6szakos tiizv6delmi feliilvizsgilata
- Az elektromos berendez6seket a jogszabi6.Llyokban, vonatkoz6 el<iir6sokban (OTSZ)
meghaui.rozottak szerint kell feliilvizsg6lni.
- A villamos berendezds hasznrflatbavdtel6t kdvet6en a berendez6s tizemeltet6je, ha

6s

eli6r6si m6dok

jogszab6ly m6sk6nt nem rendelkezik,
a) 300 kilogrammn6l vagy 300 litem6l nagyobb mennyis6gri robbanAsvesz6lyes
osaelyba tartozi anyag gyitrtisara feldolgozisara" t6rokisrira, felhasznril6srira
szolg6l6 helyisdg vagy szabadter esetdn legalibb 3 6venk6nt,
b) egr6b esetben legalibb 6 6venk6nt.
A villamos berendez6s tfizvddekni feliilvizsgalatit elvdgezteti, ds a tapasaalt
hirinyoss6gokat a min6sit<i iratban a feltilvizsg6l6 6ltal meghatarozott hatamapig
megsztintetteti, melynek tdnydt hitelt 6rdeml6 m6don igazolja.

-

A tffzv6delmi feliilvizsgftat szempontjib6l a napt6ri napok szdmit kell firyelembe
venni.

9.2 Villimv6delem feliilvizsgdlata
A nem norma szerinti megl6v6 vill6rnv6delmi

berendezdst, ha jogszab6ly maskdnt nem

rendelkezik, t0zvddelmi szempontb6l
300 kg vagy 300 I mennyisdgr6l tObb robbanrisveszdlyes osaalyba tartoz6 anyag
gyrirtrisrira feldolgoz6srira, trlroldsrira szolg6l6 helyis6get taftalmaz6, ipari vagy
tarokisi alaprendeltet€sii 6pitm6ny vagy szabadt6r eset6n legal6bb 3 6venk6nt,
egr6b esetben legal6bb 6 6venk6nt.

a)

b)

A vilftimv6delem (LPS 6s SPM), vagy a v6dett 6piilet, vagy dpitrndny minden olyan b6vit6se,
6talakit isa javit isa vagy ktimyezetdnek megvattozisa utan, ami a villimvddelem hatiisoss6g6t

l5

m6dosithatj4 s6riil6s, er<is korr6zi6, villtimcsap6s valamint minden olyan jelens6g 6szlel6se
6s a
ut {n, amely karosan befoly6solhatja a vilkimv6delem hatasossdgdt, feliil kell vizsg{ltatni
tapasztalt irianyossagokai a min6sit6 iratban meghatarozott hatdmapig meg kell sziintetni,
melynek tdnydt hitelt 6rdeml6 m6don tudni kell igazolni.

l6

l.

sz. melldklet

ruznrao6 TERv
(Tiiz eset6n ktivetend6 magatart6s)

A keletkezett tiizek j elz6s6re, oltrisdra, megf6kez6s6re itinyul6 feladatokat a l0/2017. (VI.1.)
BM rendelettel m6dositott 3011996. (XII.6.) BM. rendeletben meghatArozott el6inisok
alapjrin a k6vetkez6 wziad6 tervben rdgzitem.

I

Trizriad6 tervet kell kdsziteni:

-

Epiiletrdszre, dptiletre, ha az
aa) menekiildsben korl6tozott szem6lyek elhelyez6sdre,
oktat6s6.Lr4

ellitirsira" kezeldsdre, nevel6sdre,

gondozis6ra szolgiil,

ab) oktatisi intdzn6ny mffkdd6s6re szolg6l, amelynek megengedett maxim6lis
befogad6k6pess6ge meghaladja az 50 ftit,
ac) tdmegtart6zkodds c6ljara szolg6l6 helyisdggel rendelkezik, vagy az 6piiletr6szen, 6puleten

egyidejiileg 300-n6l tdbb fb tart6zkodhat, vagy
ad) 20-ndl t6bb f6r6hellyel rendelkez6 kereskedelmi szilllshellyel rendelkezik.

-

Eptiletr6szre, 6piiletre, szabadtdte,ha az
ba) olyan zends sz6rakoz6hely miikdd6s6re szolg6l, amely megengedett maximilis
befogad6k6pess6ge meghaladja az 50 ftt, vagy
bb) 1000 kg vagy 1000 liter mennyis6get meghalad6 robban{sveszdlyes osztillyba tartoz6
alnyag - az t zemarryaglblt6 rillomrisokon a kim6ni szerkezetekhez kapcsol6d6 technol6giai
el fillitirsina feldolgozisara,
tartrilyokban trirolt tizemanyagot figyelmen kiviil hagyva
triroLisrira szolg6l, 6s az anyag robbaniisveszdlyes 6llapotban fordulhat elti."

-

2

A ttiz ielz6se. olt6sa. i e lent6se.

2.1.

Minden szemdlynek, aki a Zrt. ldtesitm6nyeinek tertilet6n tart6zkodik beosztiisra tekintet
ttizet a ttizolt6sagnak halad6ktalanul jelenteni, a kdzelben
n6lktil kdteless6ge az
tovribb a trizolt6st, szem6lyek - anyagok mentdsdt halad6ktalanul
tart6zkod6kat riasztani, 'szlelt
megkezdeni.

2.2.

A keletkezett tiizet azonnal jelemi kell a Tfizolt6sdgnak a 105 telefonszirnon, illewe a 112es seg6lyhiv6 szimon.
Jelezni kell:

o
o
o
.

a l6tesitm6ny nev6t, pontos cim6t, a

tiiz pontos hely6t

milyen anyag 69 (mi 69),
emberdlet van- e veszdlyben,
mi van veszdlyeztetve a tiiz tov6bbterjed6s6t6l
17

.

ndv szerint ki jelentette a ttize! honnan ds milyen telefonszimr6l

A tiiz jelzds6t kdvet6en a legfontosabb feladat az 6letment6s.
Sztiksdg szerint {rtesiteni kell a ment6ket a 104 telefonszimon, illetve a 112-es seg6lyhiv6

szimon.

A ttzjelz6sdvel egy id6ben - amennyiben az a testi 6ps6g vagy az dlet veszdlyeaetdse nelkiil
megval6sithat6 - hozzA kell kezdeni a tiz oltislhoz a rendelkez6sre rill6 felszerel6sekkel
(trizolt6 kdsztil6kek stb.) tov6bb6 a veszdlyeztetett vagyontrirgyak mentdsehez, ktiltinds
tekintettel a veszdlyes anyagokra (robban6anyagok, 6s egy6b gyul6kony anyagok stb.)

v6gre kell hajtani a
mdrlegelve az egydb ktiriiLlm6nyeket is
Sziiksdges esetben
kiv6tel.
vizszolgii,ltatas
elziras
it,
ez
al6l
a
kdzmiivek
valamint
a
fesziilts6gmentesitdst,

-

-

J

. valamint a divi zi6vezet6k illewe az riltaluk meebizott

A vez€risazsa

lvek ktildnds

feladatai:
a helyszinre menni, ininyitani a krirfelszirnol6st 6s
megkezdeni a triz keletkezds6nek ktlriilm6nyeivel kapcsolatos adatok begyrijt6sdt is.

A tiiz jelz6sdnek vdtele utin azonnal

Ertesiti a Trizv6delmi szolg6ttat6 kapcsolattart6j6t vagy v ezetojel'.

r A
r
o
o
4.

tiizolt6s6g meg6rkez6sekor sziiks6g esetdn helyismeretdvel

segiteni
egys6gparancsnokot, uij6koaatni az addig elv5gzett munk6'kr6l, intdzkeddsekr6l.
Felkdrdsre r€szl- vesz a liizvizsgri'latban.
Felveszi a tiizkfu 6s kivizsgdlisi jegyz6ktinyvet (bels6 hasznrllatri iigyirat).
Az eloltott vagy 6nmagdt6l megsziint ttizet is halad6ktalanul bejelenti a tiizolt6sdgnak.

AZ

A helyszin biztositiisa

Ttiz eseten gondot kell forditani arr4 hogy a tiiz helyszine a tiizolt6srig 6ltal megkezdett
kivizsgrildsig

-

a saj 6t er6vel

eloltott, krirdrtdkkel nem j rir6 tfizesetekn6l is - lehet6s6g szerint

viltozatlanul maradj on.

5.

A ttizriad6 tervben foelaltak evakorlAsa

A tiizriad6 tervben foglalt feladatokat, azok gyakorlati megval6sitrisdt sziiksdg szerint

- de

6vente legaldbb egy alkalommal a tfzv6delmi szaktanrlcsad6 ininyitris6val - gyakoroltatni kell
6s annak eredmdny6t a gyakorlat helyszind6rt felel6s divizi6vezet6nek, vagy rfltala megbizott

szemdlynek irdsban kell rdgziteni. (,,Tfzriad6 gyakorlat 6rtdkel6se")
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2. sz. mellddet
TTJ

ZVESZ0LYES IPARI MUNKAK

NYILT LANG HASZNALATANAK SZABALYAI
Ttizveszdlyes tev6kenysdget (pl. hegesztds, langvrig6s, forraszuis, stb) tilos v6gezni olyan
helyen, ahol az ti.Ja;et vagy robbanrist okozhat mindaddig, amig a tuz- vagy robbanasveszdly
el nem hiiritottiik.

1

l.l.

Mindennemri alkalomszeni tiizveszdlyes tev6kenys6get a jelen szabiiyzatban meghaliirozott
feltdtelek szerint kiadott el6zetes irasbeli engeddly alapjrin szabad v6gemi.

2.

Kiils6 vdllalat, gazdas6gi szervezet, vrillalkoz6, stb. rlltal vdgzelt fizveszilyes tev6kenysdgre
az engeddly kiadtisa a ktils6 v6llalat igazgat6jrinak, vezet6jdnek, megbizottjtinak vagy a
munk6t elrendel<inek a feladata.

2.t.

Az engeddlyt azonban a Zrt. rdsz6r6l a l6tesitm6nyt iizemeltet6 vezet6vel Littamoztatni kell,
6s azt sztiksdg eseten a helyi saj6tossdgoknak megfelel6 tt2v6delmi el6irrisokkal ki kell
eg6sziteni.

2.2.

3.

Az alkalomszeni trizveszdlyes tevdkenys6g el6zetes egyeztetdsre jogosultak kdret a Zrt.
ftsz€rll az egyes munkri.k v6gz6se el6tt a Divizi6vezet6knek inisban kell meghatiirozni.
Az eneeddly kiadrisrinak szab6lyozdsa

3.1.

Tiizvesz6lyes munkavdgzdsre engeddly csak el6zetes helvszini szemle alapjdn adhat6.

3-Z-

Az alkalomszeni nizveszelyes tevdkenys6g vdgzflsdhez sztiksdges irrlsbeli felt6teleket illetve
el6zetes egyeztetdsdre jogosult munkakdrdket, beosztrisokat meg hat6rrozni.

3.3.

A helyszini szemldn rdsz kell venni:
- az engeddly kiad6srira jogosultnak, vagy megbizottj6nak,
- a munka iriinyit6jrinak ds munkavdgz6nek,
- k6r6sre a tiizv6delmi szakel6ad6nak.

3.4.

Az enged6lyt, amely a helyszini

szemle alapjiin tartalmazzz a munkav6gz6s hely6t, a
munkatertilet hatrirait, a munka sonin betartand6 megel6z6 tiizvddelmi eltiirrisokat, a
sztiks6ges 6vintdzkeddseket, az esetleges keletkezS tfiz olt6siihoz sztiks6ges olt6eszkdzdket, a
munkaid6 tartamat, idej6t (a munka kezdetdnek valamint befejez6s6nek pontos ideje 6v, nap,
614 perc,) a munka jelleg6t, a munkav6gz6 nev6t stb. Az arra rendszeresitett
formanyomtatvinyon (3. sz. mell6klet) kell kiillitani'
Az engeddly p6ld6ny6b6l kap:
az els6 pdld6nyt a munk6t v6gz6, amit a munkavdgzds helyszin6n kell tartani
a m6sodik p6ldrinyt az enged6ly kiad6,
a harmadik pdldriLnlt a munkaterUlet illet6kes vezst6je, vagy a koordin6l6s6rt felel6s
szemdly.

-
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4

A tiizveszdlyes munkav1pz{sre ensed6lvt kiad6 szem6l vek

CS

a hizvesz6lves munkAt v6 az6k

felel6ss6ee.
4.1.

A tiizveszdlyes tev6kenysdgre enged6lyt kiad6 felel6s:
- a trizv6delmi felt6telek meghatirozisi6rt,
- azoknak a vdd<ieszkdzdknek, v6d6felszerel6sekneh olt6eszkdzdknek az eloirlsidrt,

4.2.

Az iizemeltet6 felel6s:
- a munkavdgz6s helydn, illewe az azzal kapcsolatos tertileten ldv6 berendezds
veszdlyfonrisainak ds a vesz6ly elhri.ritrisrihoz sziiks6ges 6vint6zked6sek

4.3.

amelyek haszniiLl ata vagy kdszenldtben tartrisa a munkav6gz6shez sztiks6ges,
ellen6rzds, felugyelet, tov6bb6 a sziiks6ges felt6telek meghatdrodsedrt.

meghatitrozitsA€rt, hatrisktirdhez tartoz6 elv6gz6sd6rt,
trizv6delmi eszkdzdk hasznrilhat6srigridrt.

a helyszinen ldv6

A munkaininyit6 vezet<i felel6s, hogy:
- a tev6kenys6get v6gz6 munkav6llal6k

a biaons6gos munkav6gzdshez az enged6lyben
meghatii,rozott feltdteleket megismerj6k, 6s azokat betartsrik.

5

A tev6kenys6g befejez6s6t kdvet6en a munkrflatokat vdgz6 dolgoz6 k6teles a munkav6gzds
helyszindt ds annak kdmyezetdt alapos ut6vizsgrilatnak al6vetni, meggy6z6dni an6l, hogy
nem maradt-e vissza olyan kdriilmdny, helyzet, 6llapot, hogy az a titz el1id€zQ€vd tudjon
vdlni.
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3. sz. melldklet
Szirm: 20... L..............

ENGEDELY TO ZY ESZELLYEL JARO MTINKA ELVEGZESERE

Az 20...... 6v

h6

napjrin enged6lyt adok

gazd6lkod6 szervezet
nev0 dolgoz6jr{nak, hogy
l6tesitrn6ny
h6 ........ nap ........... 6ra .......... perct6l
teriilet6n 20..... 6v
percig munkrllatokat v€gezzen a
nap
...........
6ra
..........
h6
20......... 6v
megellzo trtv6delmi rendelkezdsek vdgrehajtasrira az al6bbiakban felsorolt el6irrisok marad6ktalan
megtartrisa mellett.

A munkrllatok vdgzdsdhez az alirbbi trizolt6 felszerel6st

6s

eszkda biztositottam:

enged6l)'t kiad6

Mint

a tev6kenysdg helye szerinti l6tesitm6ny iizemeltet6si vezet6je,

ill. megbizottja

a munk6latok

vdgz€sihez az akibbi el6inisokat teszem:

Uzemeltet6si Vezet6

Az enged6lyben felsoroltakat tudomdsul veszem, a munkdlatokat az 6rv6nyben l6v6 itizvddelmi
jogszabrilyok, el6irrisok, kdtelez6en alkalmazand6 szabvdnyok ds a technol6giai utasit6sban foglaltak
szerint v6gzem.

a munkdt v6gz6

{iztt. szaktizsga blz. szima

aliiinlsa

A

munk6t vdgzo a tevdkenys6get befejeae, a helyszint az el6inisok szerint 6wizsgriLltarn, az
esetlegesen ttizet kiv6lt6 kdrtilmdnyeket megsziintette.
A teriiletet a munk6t elrendel6nek visszaadtam.

2l

a

munldt vdgz6 aliiirasa

a

20

h6 ........nap,6r4perc
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tertiletet atvettem

1. sz. melldHet

Tiizvddelmi birsig kivonat

25912011.

(XII. 7.) Korm. rendelet

7.$
(1) A tiiavddelmi hat6s6g az

l.

mell6kletben megieldlt szab6lyalansrig esetdn az ott rdgzitett
m6rt6kben nizv6delmi birs6got szabhat ki. Az l. melldkletben foglalt tilbllzat l-8., 12-18.,20-24.,
29., 30. 6s 36. soraban rdgzitett szabriLlyalans6gok esetdn a ttizv6delmi birs6g kiszabtisa k6telez6.
(2)Ha az l. mell6kletben rdgzitett szabal)'talansdg ism6telten fordul el6, a tiizv6delmi birvigot ki kell
szabni.

(3) T6bb szab6ll'talans6g egytittes fenn6ll6sa eset6n a birs6g m1rl6ke az egyes szabiilyalans6gok6rt
kiszabhat6 birsrlgok 6sszege, de legfeljebb l0 000 000 forint.

8.$

(l) A trizv6delmi

birs6g kiszab6sdra els6fokon - az 1. melldklet 37-39. sor6ban r6gzitett eseteket
kivdve - a szab6lytalansigot 6szlel6 tiizvddelmi hat6s6g jogosult abban az esetben, ha az 6szlelt
szab6lytalans6g a hat6s6g adott eljrir6srihoz kdzvetleniil kapcsol6dik, vagy a szab6lyalans6g
helyszin6nek tiizv6delmi hat6s6gi ellen6rz6s6re hatriskdrrel 6s illet6kessdggel rendelkezik. Az l.
mell6klet 37-39. sor6ban r6gziteft esetekben a kdzponti szervjogosult a birs6g kiszabasrfua.
(2) Mdsodfokon az I. fejezetben megiel6lt mrisodfokit hat6s6g jar el.

e.$
(1) A trizv6delmi birs6g megfizetdse nem mentesit a biintet6jogi, illetve a polgriri jogi felel6ss6g,
valamint a tiizvddelmi birs6g kiszabas6ra okot ad6 szabrilytalans6g megsziintet6s6nek kdtelezettsdge
al6l.
(2) A tiizv6delmi birsrig ugyanazon t6ny6lkis melleil - az azorrnal megsztintethet6 szab6lytalansdgok
kiv6tel6vel - a tiizv6delmi birs6got kiszab6 joger6s hatfuozat kdzl6s6t k6vet6 k6t h6nap elteltdvel
szabhat6 ki ism6telten.
(3) A ttizvddelmi birsdg kiszabrisar6l sz6l6 joger6s hatrirozatot - az l. mell6klet 37-40. sor6ban
foglalt esetek kivdtel6vel - statisztikai okokb6l, illetve a feliigyeleti jogosiwrinyok gyakorlasd.nak
el6segit6se cdlj6b6l a kdzponti szerwel is kdztilni kell.
(4)
ttizv6delmi birsrig kiszabdsrira irinyul6 eljrinls a hat6s6gnak a jogsdrt6sr6l val6
tudomrisszerz6s6t6l szimitott hd.rom h6napon beltl, de legkds6bb ajogs6rt6s bekdvetkezdsdt k6vet6
egy 6ven beltil indithat6 meg. Ha a jogs6rt6 magatarUiLs folyamatos, a hat irid6 a magatartiis
abbahagyrisakor kezd6dik. Ha ajogs6rt6 magatartds azzzl vallsul meg, hogy valamely helyzetet vagy
A[hpotot nem sztintetnek meg, a hatririd6 mindaddig nem kezd6dik el, amig ez a helyzet vagy 6llapot

A

fenn6.'ll.

l. melliHet
I

a2

7.

75

Korm. rendele

A

B

C

trizv6delmi szabrilytalans6g

trizv6delmi
birsrig
legkisebb
m6rt6ke
(F0

trizv6delmi
birsrig
legnagyobb
m6rteke

megnevezdse

z.t

(F0

2

ttiavddelmi el6ir6s megszeg6se, ha az
ttizet iddzett el6

10 000

I

3

ttizvddelmi szabdly megszeg6se, ha az
tiiaet id6zeft el<i ds az oltrisi
tevdkenysdgben a trizolt6srig
beavatkozisa is sztiksdges

20 000

3 000 000

4

ttizv6delmi szab6ly megszeg6se, ha
azzal kdzvetlen tfiz- vagy
robbanrisvesz6ly iddaek el6

20 000

l

5.

menektildsre szimitrisba vett kijrirat,
20 000
vdszkijri.rat leszflkitdse oly m6don, hogy
a kitiritdshez sztiksdges
6tbocs6t6k6pess6g nem biaositott

6

ttimegtart6zkodrisra szo19616 6pitm6ny,
dpitm6nyrdsz esetdn a menekiildsre
szirnit6sba vett kijtirat, v6szkij ei.rat
lesztikitdse oly m6don, hogy a
kiiirit6shez sziiks6ges
6tbocs6t6k6pess6g nem biaositott

30 000

1 000 000

7

menekiil6sre sz6mitrisba vett kijrirat,
vdszkij6rat lez{r{sa, lesziikitdse oly
m6don, hogy a menekiil6 szimrira az
nem sztintethet6 meg azonnal

30 000

I

8

tdmegtart6zkodAsra szolgill6 6pitm6ny,
6pitm6nyrdsz esetdn a menekiil6sre
szirnitrisba vett kij6rat, v6szkij rirat
lezinisa,lesziikit6se oly m6don, hogy a
menektilS szAmdra az nem sziintethet6
meg azonnal

40 000

1 500 000

9

dptiletek menekiil6si ritvonalain 6s
azokkal egy ldgteret alkot6
helyisdgrdszben szab6lytalan tiroLis, a
rendeltet6ssel nem 0sszeftigg6
elekromos berendez6s feltigyelet
ndlkiili iizemeltet6se, tovribbri a
menek0l6si ritvonalnak a kiiirit6shez
sziiksdges 6tbocs6t6k6pessdg m6rt6kdn
trili lesziikitdse

20 000

500 000

l0

az dptiletek menekiildsi riwonalain

20 000

500 000

dghet6 anyagri instalkici6k, dekor6ci6k,

sz6nyegek, falik6rpitok, tov6bb6 egy6b
6ghet6 anyagoknak az elhelyezdssel

drintett fal- vagy a padl6 feliilet6nek
liyo-irl:.al nagyobb mdrt6kii r6szdt
borit6 elhelyezdse (a be6pitett dpitdsi
24

000 000

000 000

800 000

200 000

term6kek 6s a biztons6gi jelek
kivdtel6vel)
11.

a

kitiritdsi szdmitdssal igazoltl igazolhatl 30 000
l6tszrim tull6p6se

3 000 000

12.

jogszabrily vagy hat6srig 6ltal el6irt, a
liz- vagy ftistszakasz hataron be6pitett
thz- vagy ftistg6tl6 miiszaki megold6s
megsztintetese, eluivolitrisa,
mtikdddsdnek ak adiiy oztatirsa

30 000

200 000

13.

ha a ldtesitdsi elj6r6s sordn j 6vahagyott

30 000

1 000 000

ti2oltasi felvonulisi rit, tertilet
marad6ktalanul nem biaositott
14.

sztiks6 ges olt6v iz-intenziths, kifoly6si
nyomds hirinya, olt6vizkivdtel,
felhaszn6las akad ily ozisa

30 000

1 000 000

15.

a

tiizolt6sdg beavatkoz6siimak
akadilyozdsa

20 000

2 000 000

16.

l6tesitm6nyi, tovibbd az
dnkorm6nyzati ttizolt6sriga vonatkoz6
jogszab6lyban vagy hat6s6gi
hallrozatban rdgzitett, a l6tszitmr4
illewe a k6pz6sre vonatkoz6 el6irrisok

50 000

2 000 000

a

megszegdse

17.

tiizolt6k6sziil6k k6szenldtben tartdsrinak 20 000
hirinya (a vesz6lyes 6rut sz6llit6
j {rmiivek kiv6tel6vel)

50 000

18.

tiizolt6kdsziil6k karbantartdsrinak
hiiinya (a vesz6lyes arut szellit6
j 6rmrivek kiv6tel6vel)

10 000

30 000

19.

a

jogszabily vagy hat6s6g riltal el6irt
bedpitett luzjelzo vagy nzolt6
berendez6s k6szenl6tben tartrisrinak,
karbantart6s6nak, feltilvizs gdlateinak

hirlnya, mtik6d6s6nek akad6lyozris4 ha
a v6dett tdr
a) legfeljebb

50 000

400 000

100 000

1 000 000

200 000

2 000 000

100

m2alapteriiletri:

b) 101-500
m2alaptertiletri:

c) 500 m2feletti
alaptertletr.i:

25

20.

titzolt6 berendez6s
jogszab6ly
vagy hat6sdg
kdzpontj rinak
eltal el6irt 6lland6 feliigyelete,

tttzjelzl

v agy

t-tzAtlelzes

100 000

1 500 000

tthnya

21.

jogszab6ly vagy hat6s6g 6ltal el6irt
be6pitett xizjelz6 vagy tiizolt6 eszktiz,
felszerel6s, k6sziil6k, berendezds hib6i
igazolt megsztintetes6nek, vagY a
megsziintetdsre tett int6zked6s
kezdem6nyez6s6nek hirinya,
amennyiben a hiba 6szlel6se 6ta t6bb
mint 8 nap eltelt

50 000

1 000 000

22

iogszabhly vagy hat6s6g ri,ltal elflirt, az
Orsz6gos Ttizv6delmi Szabrilyzatr6l
s2616 miniszteri rendeletben
meghatarozott 6rintett mflszaki
megoldas k6szenl6tben tartr{silnak,
karbantartasrlnak, ellen6rz6s6nek,
feltilvizsg6latd.nak, nyomrispr6brij rlnak,
a feltart hibak igazolt javiutsanak
hiri,nya, amennyiben az nem tartozik
mas tiizv6delmi birs6gt6tel al6

30 000

1 000 000

23.

jogszabaly vagy hat6stlg altal el6irt
oltb any ag beszer z6sdnek, k6szenl6tben
tartdsil,nak elmulasztdsa

30 000

1 000 000

24.

tiizv6delmi szakvizsg6ra kdtelezeu
tevdkenysdg 6rv6nyes ti2vddelmi
szakvizsga ndlkiili vdgzdse, ktizvetlen

s0 000

500 000

ilinyitrisa
25

hat6sdgi eltiltiis ellen6re vdgzett
tiizvddelmi szakvizsga oktatrls szeru ezoi
tev6kenys6g, i llewe tiiavddelmi
szakvizsgabizotts6gban tagk6nt,
el ndkk6nt val6 kdzrem[ikdd6s

s0 000

500 000

26.

trizvddelmi szakvizsgiira k6telezett
tev6kenys6g mtiszaki k6vetelm6nyt6l
elt6r6 v6gz6se (term6szetes szem6ly
vagy gazdas6gi trlrsas6g)

50 000

1 000 000

27.

ttizvddelmi dokument6ci6 jogosults6g

50 000

1 000 000

30 000

1 000 000

n6lkiili k6szit6se
28.

a) ha a felel6s tewezo, a titzvddelmi

szakdrt6 vagy a t[izvddelmi tervez6 nem
a vona&oz6 jogszabtilyoknak, hat6s6gi
el6irdsoknak megfelel6en tervezte meg
az 6pitm6nyt

lb

b) ha a kivitelez6 vagy a felel6s
mriszaki vezet6 val6tlan nyilatkozatot
adott
29.

ha a munkiiltat6 az rij munkavdllal6k

30 000

1 500 000

30 000

1 000 000

s0 000

s00 000

s0 000

250 000

-

trizv6delmi oktatiisar6l, illewe
amennyiben trizvddelmi szabiiyzat
k6szitds6re kdtelezett - a tiizvddelmi
szabiilyzat megismertetds6rdl a
munkdba l6p6skor - igazolt m6don
nem gondoskodott, 6s a munkav6llal6
bel6p6se 6ta tobb mint 15 nap eltelt

-

30.

ha a munk6ltat6 a munkavrillal6k
ismdtl6d6 vagy a trizvddelmi hat6sdg
6ltal el6irt soron kiwli ttizv6delmi

oktatrisdr6l, illewe a tiizvddelmi
szabalyzat megismertet6s€r6l a
jogszab6lyban vagy a tiizv6delmi
szab{lyzatiban, a soron kiviili oktatrist
el6ir6 hatrirozatban r6gzitett hatirid<ire
- igazolt m6don - nem gondoskodou ds
a hauirid6 lejrfuta 6ta tdbb mint 15 nap

eltelt
31.

ha az iizemeltetd

-

aliiirt

megril lapodissal, megbizrissal

dokumentrllva - megfelel<i szervezettel,
illetve nizv6delmi szakk6pesit6ssel
rendelkez6 szem6llyel vagy szolg6ltatiis
igdnybevdteldvel nem gondoskodik a
l6tesitmdny ttizv6delmdr6l ott, ahol ezt
jogszab6,ly el5irja
32.

ha ajogszab6ly alapj6n kdtelezettek a

jogszab6ly 6ltal el6irt tiiavddelmi
szab6lyzatot nem kdszitih kdszittetik el
33.

ktitelezettek
szabily
zatilb
6l a
trizv6delmi
j ogszabrilyban el6irt k6telez6 tartalmi
elem hirinyzik, ragy az a tuzvidelmi
helyzetre kihat6 vriltozist nem
tartalmazza

50 000

200 000

34.

ha az 6pitmdnyben raktarozott, tiirolt
anyag, tenn6k mennyis6ge meghaladja

30 000

2 000 000

ha

a

j ogszabalyban

az 6pitmdny ldtesitdsekor, 6talakitasakor

hatdlyban 16v6 jogszabiily szerinti
trizterhel6si 6rt6keket

27

villamos- vagy
villimv6delmi feliilvizsgrllat hirinya

35.

a kdtelez6 id6szakos

b.

a k6telez6 id6szakos

-J

50 000

1 000 000

40 000
villamos- vagy
vilkimv6delmi feltilvizsg6Llati min6sit6
iratban felt'5rt - nizveszdlyes vagy soron
kiviili, javitand6 jelz6ssel ellitott
hibrik igazolt megsztintetdsdnek hirinya

300 000

-

37.

ha az erdogazdAlkod6

j ogszabdly 6ltal
vagy
tervet
el6irt erd6{rizvddelmi
egyszenisitett erd6-tiizv6delmi tervet
nem k6sziti, k6szitteti el

50 000

200 000

38.

a telepiil6sen vagy a l6tesitm6nyben a
trizoltast befolyasol6 vriltoztisok
bejelentds6nek elmulaszuisa az riLlland6
k6szenl6ti jellegri szolgdLlatot ell6t6
hivat6sos tiizolt6s6g vagy
6nkormihyzati tiizolt6 sAg, illetve az
drintett ldtesitmdnyi trizolt6s6g feld

30 000

l

000 000

39.

ha a ttizv6delmi szolgiltat6si

50 000

I

000 000

a

tevdkenys6get a szolg6ltat6 nem az
adott jogszab6lyi el6irisoknak
megfelel6en vdgezte
40

tiizolt6+echnikai term6k, 6pit6si
termdk trizv6delmi c6hi ellen6rzdsdnek,
feliilvizs grllatrinak, karbantarrisdnak,
j avitrisrinak a mriszaki el6ilisokban,
vagy a tiizvddelmi hat6s6gi
engeddlyben foglaltakt6l elt6ni m6don
t6rtdn6 vdgzdse, vagy ezen tev6kenys6g
soriin a term6k mtiktid6kdpess6g6nek
vesz6lyeztetdse, amennyiben az nem
tartozik m6s tiiav6delmi birs6gt€tel al6

50 000

1 000 000

41.

ha

jogszabrily altal forgalmazisi
enged6lyhez kdtdtt triaolt6+echnikai
termdk forgalmaziisiihoz nem kdrt6k
meg a hat6s6g engeddlydt

200 000

3 000 000

42.

a

tr2vddelmi jogszab6lyban vagy a
tiizvddelmi szab6lyzatokban foglalt
egydb ekiirisok megszegdse

20 000

60 000

43.

a pirotechnikai termdkek el6ri.'lliris6r4

20 000

1 000 000

a

a

forgalmazisrir4

tri.ro kisrira szAllitits{r a.
felhasmrfl risrira, megsemmisit6sdre,
birtokkisrira vonatkoz6 ttizv6delemmel
6sszeffigg6 el6irrisok megszeg6se

28

44.

a term<iftild v6delm6r6l sz6l6
tdrv6nyben ekiirt hasznositrisi, vagy
melldkhasznositrisi k6telezetts6g
elmulasa6s6val a tiizesetek
megel6z6sdr<il nem gondoskodnak

40 000

200 000

45.

jogszab6ly 6ltal el6irt h6- 6s
ftistelvezet6 rendszer ldtesitds6nek,
tizemeltetdsdnek, ellen6rz6s6nek,
feliilvizsgrilatrinak, karbantaruisrinak
hi6nya, mrikdd6sdnek akadrilyozisa

50 000

l

46

az 6pitm6nyszerkezetek tiizvddelmi

30 000

100 000

50 000

1 000 000

000 000

tulajdons6gait igazol6 tiizvddelmi
szak6rt6i nyi latkozatnak a tfizv6delmi
hat6s6ghoz t6rt6n<i megktild6sdnek
elmulaszt6sa
47.

ha a trizvddelmi szak{rto az

6pitmdnyszerkezetek trizv6delmi
tulajdonsdgair6l val6tlan nyilatkozatot
tesz
48.

iranyitott dgetds v6gz6se a nizv6delmi
hat6s6g enged6lye n6lkiil

s0 000

500 000

49.

szabadtdri 6get6s soriin az alkalomszerii
ttizvesz6lyes tevdkenys6gre ds az
irrinyitott 6get6sre vonatkoz6
ttizvddelmi el6inisok be nem tartdsa

20 000

400 000

50.

elt6rds a nemzeti szabvrinyok
ttizvddelmi el6irisait6l 6s a tr.izvddelmi
miiszaki ininyelvek rendelkezdseit6l a
ttizvddelmi hat6s6g j 6vrihagyrisa n6lkiil

50 000

l

51.

elt6r6s a nizv6delmi hat6s6g 6ltal
j6v6hagyott elt6r6 miiszaki
megoldrist6l, kivdve, ha a
jogszab6lyban, nemzeti szabvrlnyban
vagy tfizv6delmi mriszaki ininyelvben
foglalt miiszaki megoldrist alkalma zziik

50 000

29

000 000

5. sz. melliHet

Tt zy i,DELnrr DoKUMENTAcTOK
KEZELTSf NEK SZABALYOZASA
(Uzemeltet6si Napl6)

A felsorolt tiizvddelmi dokumentiici6kat naprak6sz rillapotban

-

mindighozzifdrhetoen

-

kell tartani.

Az iratok kezelds66rt a divizi6vezeto, vagy megbizottja felel.
1. Hat6lyos engeddlyek, el6irasok (pl: hasznrilatbavdteli engeddly, hat6s6gi jegyz6kdnyvek stb.)
2

Tiizv6delmi

J

Tiizv6delmi ellen6rzdsek, szemldk jegyz<iktinyvei 6s a feltrirt hiinyossdgok felszi.rnolisrira tett
int6zkeddse 6s azok bizonylatokisa.

4.

S

zabiiv zat

Nyilvantartdsabekdvetkezetttrizesetekr6l

4.t.
4.2.

Tiizvizsgdlati jegyzrikdnyv
Hasonl6 trizeset elker0ldsdre tett int6zked6s irdsos dokumenkil6sa
rendkivtili oktatris
fegyelmi felel6ssdgre vonis,
gazdasigi, miiszaki intdzkedds stb.

-

5

Dolgoz6k trizvddelmi oktat6s6nak bizonylatai
(Az oktatris tdrgyrinak fomisanyagai)

6

Uj beldp6k oktatAsa

6.1.

6.2.
6.3.
7

8

Ismdtl6d6oktatris
P6toktat6s
Rendkiviilioktat6sok

Ttzvesz6lyes tev6kenysdgre kiadott engeddlyek.
(A kiadott engeddly.t I dvig meg kell 6rizni)
A villamos berendezdsek tiizvddelmi szabv6nyossiigi feltilvizsgrilauir6l kdsziiltjegyz6ktinyvek,
(BM. sz. rendelet, MSZ 10900), tovribb6 a feliilvizsgiiLlati jegyz6kdnyvben rtigzitett
hirinyossdgok megsziintetdsdre lett int6zkedds iriisos igazoldsa (pl. megrendeldsek, szimlik
stb.)

30

6. sz.

melliklet

A T]JZOLT O KESZULEKEK ELLENoRZESENEK SZEMPONTJAI
A kdszenl6tben tart6 vagy kdpvisel<ije rendszeresen, 3 havonta (maximrilisan I het elterdssel)
ellen6rzi, hogy a tfizolt6 k6sziildk
a) az ellirtkdszenl6ti helyen van-e,
b) rdgzitdse biaons6gos-e,
c) l6that6-e,
d) magyar nyelv0 hasznrilati utasitrisa a tflzolt6 k6sztildkkel szemben iillva olvashat6-e,
e) hasznrilata nem U&6zik-e akadrilyba"
f) valamennyi nyomiismdr6 vagy jelz6 mtiszer6nek jelz6se a miikdd6si z6nriban tal6lhat6-e,
g) hirinytalan szerelvdnyekkel efletott-e,
h) fem vagy miianyag plombrij4 zir6pecsdtje, karbantartrlst igazol6 cimkdje, a karbantart6 szervezet
OKF azonosit6 jele sdrtetlen-e,
i) karbantartrisa eseddkes-e,
j) k6szenl6ti helydtjeldki biaonsigi jel l6that6, felismerhet6-e ds
k) 6Lllapota kifogastalan, iizemszerii-e.
Az iizemeltet6i ellen6rz6s elvdgz6s6t d6tummal 6s allinlssal igazolni kell a melldkelt
nyomtatvanyon.

C6gn6v:.

Cim:.

Tf zoLTOKtszULf KEK Uzprru.rpr6r ELLEN6RZESE
Ellen6rz6s 6ve

A tiizolt6k6sziil6k

Az ellen6rz6s d6tuma

Sor-

szlm

Kdszenl6ti
helye

al6ir6s

Tipus-jele

II.

I

I

2

J
4
5

31

III.

Iv.

6
7
8

9
10

t1

t2
Ellen6rz6st vdgz6 neve

Akiirdsa

FALI TUZCSAP ELLEN6RZESENEK SZEMPONTJAI

A ti2olt6vizforrdsok feliilvizsgdlata sonin

a

feltilvizsgilatot v6gzd szem6ly f6ldvente (maximilisan

t

hdt elrdrdssel)
a) megvizsgri.'lj a

o
.
.

a tizolto-vizfonrlsok j elz<itribl6inak megl6t6t, adatainak helyessdgdt 6s 6ps6gdt,
az el6irt feliratok, jelzdsek megl6tdt, olvashat6sdgAt,
akon6zi6 elleni vddelem 6psdg6t,

b) elv6gzi
a izhil6zatr6l miikt d6 tiizolt6vizfomisok eset6ben a hil6zat et6blitdsdt a mechanikai
szennyez6ddsekt6l mentes viz megielends6ig ds
a korr6zi6v6delem sdriildse eset6n az tizemben tart6sert felel6s szervezet inisbeli Crtesit6set.

o
.

Tffzcsapok jogszabilyban el6irt szakc6ggel ttirt6n6 ellen6rz6se:
Feliilvizsg6lat: 6vente- nyilvrintart6si kdtelezetts6g, amelyet az ellen6rz6 szakcdg vezet.

-

A tiizcsapszekr6nyben elhelyezett tartoz6kok tov:lbbi feliilvizsgrilata:

t6ml6:

5 dvente nyom.{spr6ba
sugilrcs6: 5 dvenkdnt nyomrispr6ba
rfllvriny cs6: 5 6venkdnt nyomrlspr6ba ftildalatti trizcsap
A fttld feletti ttizcsap szerelv6nyszek6nyeit fel dvenkdnt
szerelv6nyeket pedig a fentiek szerint.
Kifolyrism6r6s: dvente

32

kell ellen6rizni, a benne l6v6

7. sz. melldklet

BIZTONSAGI VILAGITAS UZPITPTTTT6I ELLENoRZESE

20-.
h6

nap

meghibrisodris

miiktid6k6pes

jellege

6szlel6si ideje

I
2.
3.
4.

6.

7
8
9
10.

ll.
12.

34

tett
int6zked6s

al6ir{s

Tiiz edtl6 nviliszdr6k: iizemeltet6 vizsgdlat havonta
id6szakos feliilvizsgdlat 6 havonta
karbantartds: id6szakos fetiilvizsgdlattal egr id6ben

meghib:isod6s

20..

nap

h6

miikiid6k6pes

tett
int6zked6s

jellege

6szlel6si ideje

a

l6

irris

l.
2.

J
4.

=

5.

E

6.
7

L__l
L__l

8.
9
10.

I

l.

12.

E

I

Az llzem€ltetoi ellendrz€st v6gzd szem6ly az ellen6rzds sor{n
vizsg6lja az idoszakos felillvizsg6lat Cs a ka$antartas eseddkessdgCt,
6) szemrevCtelezCssel, ds ha e rendelet el6lrj4 ryakorlati pr6bival ellen6rzi az 6rintett miiszaki megoldds
miikodokdpessdgdt, ennek keretdben ellen6rzi a (2) bekezdCsben elolrtakat,
c,) az ellen6rzds elvdgzdsdt, meg6llapit6sait az ellen6rzCs helyszfnCn annak id6tartama alatt ir6sban dokumenteua ds
d/
m0k0d6kdpessdget kedvezotlenul befolyesolo kor0lmdn,l ds
mfkoddskCptelens€g meg6llapit6s6t az
ttzemeltetonek az ellen6rzds befejezdsdt kovetoen azonnal h6sban jelzi.
(2) Az 0zemeltet6i ellen6rzds mageba foglalja az Crintett miiszaki megold6s
o,) kijelolt telepitdsi, bedpitdsi helyen val6 elhelyez€s6rol,

a

,)

sCrtetlen 6llapoter6L

c,)

Cszlelhet6sdgCrdl ds hozzifirhetosdgCr6l,

a

d/ mflkodteto eszk6z6nelq jelol€seinelq feliratainak dszlelhet6s6gdr6l Cs helyessdgdrol,
e,) m0k0d6kdpessCge szempontj6b6l l€nyeges kijelz6k, dllapotjelzdsek alapjrtur a miiszaki megold6s dllapot6r6l
mflk6d0kepess6gdt, miikodes€t kedvezotlenill befolydsolo szennyezodds vagy kornyezeti korUlmCnyek jelenldtdr6l
val6 szemrevCtelezCses megs/6zdd6st.

/
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Fiist eitt6

nviliszir6k:

ev
berendez6s
helye

iizemeltet6 vizsgdlat 3 havonta
id6szakos feliilvizsg6lat 6 havonta
karbantartds: id6szakos feliilvizsgrilattal ery id6ben

meghibrisod6

id6pont
I

II

III.

IV

m0kdd6

s

k6pes

jellege

tett
int6zked6s

al{irr{s

t-

I

ffi
Az 0zemeltet6i ellen6rz6st v6gzd szem6ly sz ellendrzds sorin
vizsg6lja az idoszakos feliilvizsgelat ds a ka6antanes eseddkessdgdl,

,,

szemrevdtelezCssel, ds ha e rendelet el6irjq ryakorlati pr6b6val ellen6rzi az drintett mfiszaki megold6s
mukodokdpessdgCt, ennek keretCben ellen6rzi a (2) bekezdCsben elotrtakat,

c, az ellen6rzds elvdgzCsdt, megillapitisait az ellen6rz6s helyszin€n annak idtitartama alatt ir6sban dokument6lja
d) a mokttddkCpesseget kedvezdtlen[l befoly6sol6 kdrlllmCnyt Cs a mtkoddskeptelensdg meg6llapltds6t az

Cs

tlzemeltetonek az ellenorzds befejezdsdt k0vet6en azonnal lrasban jelzi.
(2) Az tlzemeltet6i ellen6rzds mag6ba foglaua az drintett milszaki megoldas
a) kijel6lt telepltdsi, bedpitdsi helyen val6 elhelyezdsCr6l,
b) sirtetlen 6llapot6r6l,
c) Cszlelhet6s6gdr6l Cs hozzifdrhetosdgCr6l,
d) mflkddtet6 eszkdzCnek, jeldldseinek, feliratainak €szlelhetdsdgdr6l ds helyessdgdr6l,
e/ mUkod6kCpessdge szempontj6b6t ldnyeges kijelzdk, ellapotjelzdsek alapj6n a miiszaki m€goldtu 6llapotAr6l
l) m0koddkdpessdgdt, miikodCsCt kedvez6tlenol befolyeso16 szennyez6dds vary komyezeti korillmdnyekjelenldtdrol

val6 szemrevdtelezdses meggy0z6d6st.
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8. sz. melldklet

TUZVEDELMI OKTATAS TARGYA
C6lja:

a

munkav6llal6k megismerj6k munkahelyiik tiizvddelmi jellemz6it, a
munkafolyamatok, felhaszndlt, tdrolt anyagok tffzveszdlyessdgdt, a t:dfielzes
lehet6sdgdt ds m6dj6t, a tiizolt6-felszereldsek helyes hasmiiLlatiit, a ttia esetdn

Hogy

kdvetend6 magatart6s szab6lyait.

Tartalma:

.
o
r
e
o

TiizvddelmiAlapismeretek
Az 6gds, annak felt6telei, lehetsdges okai, megel6z6si lehet6s6gei.
Tiiav6delmi jogszabdLlyok dltaldnos ismertetdse.
A Tiizv6delmi Szab6lyzat minden dolgoz6ra vonatkoz6 el<iilisai.
A munkahelyekre vonatkoz6 specirilis el<iilisok, az ott el6fordul6, tarolt, vagy felhaszn6lt
anyagok nizvesz6lyess6ge.

. AltaLinos 6s specirilis megel6z6 tiizvddelmi rendelkezdsek, szab6,lyok.
o A ttL jelzdse, a tiiz esetdn kdvetend<i magatart6s szabrilyai.
. A munkahelyen rendszeresitett tr.izolt6 berendezdsek, felszerel6sek,
haszniiLlatara vonatkoz6 ismeretek.
. A tiizoltiisra alkalmas anyagok oltasi tulajdons6gai.
o A trL tededdsdnek megakad6lyozisrira teendri int6zked6sek.
. Az emberi 6let ment6s6re, az anyagok ment6s6re vonatkoz6 ismeretek.

37

kdsziildkek

