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I. FEJEZET 

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATRÓL 

1. § A Tűzvédelmi Szabályzat célja, hogy a Debrecen Tankerületi Központ területén dolgozó vezető 

és beosztott munkavállalók (továbbiakban: dolgozók) megismerjék és betartsák azokat a tűzvédelmi, 

tűzmegelőzési használati és magatartási szabályokat, melyeket munkájuk során, a Debrecen 

Tankerületi Központ területén be kell tartani a tűzesetek megelőzése érdekében. 

2. § (1) A társadalmi tulajdon védelmét, beleértve a tűz elleni védekezést és a tűzvédelmi feladatokat 

többek között az alábbi törvény és jogszabályok szabályozzák. 

(2) A többszörösen módosított 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki 

mentésről és a tűzoltóságról. 

(3) 2004. évi CXL tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. 

(4) A többszörösen módosított 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet II. fejezete a tűzvédelmi 

bírságról. 

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

annak tartalmi követelményeiről. 

(6) 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról   

3. § 1.3. Jogszabályokban meghatározott feladatok végrehajtása érdekében a Debrecen Tankerületi 

Központ igazgatójának (távollétében helyettesének), továbbá beosztott dolgozóinak fontos feladatai 

közzé tartozik gondoskodni a tűzvédelemről, a tűzesetek megelőzéséről. Az igazgató felelős a vezetése 

alá tartozó Debrecen Tankerületi Központ tűzvédelméért, biztonsága megfelelő szinten való tartásáért, 

annak folyamatos fejlesztéséért.  

4. § 1.4. Ennek érdekében gondoskodnia kell: A tűzvédelmi törvényben, végrehajtására kiadott 

jogszabályokban, szabványokban, rendelkezésekben, foglaltak érvényre juttatásáról, a tűzvédelmi 

használati előírások, szabályok betartásáról, a tűzvédelmi tevékenység irányításáról és ellenőrzéséről. 

5. § 1.5. Bármely - a Debrecen Tankerületi Központ területére vonatkozó, annak tűzvédelmi 

helyzetére kiható - változást jelezni kell a Debrecen Tankerületi Központ tűzvédelmi dokumentációja 

készítőjének, aki azt annak megfelelően módosítja, naprakész állapotban tartja.  

 

II. FEJEZET 

A DEBRECEN TANKERÜLETI KÖZPONT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 

6. § Az 1996. évi XXXI törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, 

illetve a tűzvédelmi szabályzat tartalmi követelményeiről szóló, többszörösen módosított 30/1996. 

(XII. 6.) BM rendelet alapján, valamint az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet által közzétett Országos 

Tűzvédelmi Szabályzatnak a Debrecen Tankerületi Központ teljes területére vonatkoztatható fejezetei, 

bekezdései, előírásainak figyelembe vételével a dolgozók testi épsége, az ingó és ingatlan tulajdon tűz 

elleni védelme érdekében, a tűzvédelmi feladatokat és azok megfelelő szinten történő végrehajtását az 

alábbi Tűzvédelmi Szabályzatban határozom meg.  

7. § Tűzvédelmi szabályzatban foglaltak végrehajtására, betartására és betartatására – mint a 

Debrecen Tankerületi Központ igazgatója - a szabályzat ügyrendi részében megjelölt vezetőt és a 

beosztott dolgozókat, kötelezem. 
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III. FEJEZET 

A SZABÁLYZAT IDŐBENI, TERÜLETI ÉS SZEMÉLYI HATÁLYA 

 

8. § A Tűzvédelmi Szabályzat kiadása napján, 2017. június 16-án lép hatályba és visszavonásig 

érvényes.  

9. § A szabályzatban foglaltak a Debrecen Tankerületi Központ teljes területére, az ott folytatandó 

tevékenységekre terjednek ki. A szabályzat területi hatálya: 

4026 Debrecen, Kálvin tér 11. 

10. § A szabályzatban foglalt tűzmegelőzési előírások betartása, betartatása a Debrecen Tankerületi 

Központ valamennyi dolgozójának alapvető feladata és kötelessége. A szabályzatban foglaltakat be 

kell tartatni továbbá azon kívülálló – nem közvetlenül a Debreceni Tankerületi Központ személyi 

állományához tartozó – munkavállalókkal is, akik ha kampányjelleggel is, de valamilyen 

tevékenységet (karbantartás, javítás, fejlesztés, bővítés stb., vagy pl. őrzővédő) folytatnak a területen. 

11. § A szabályzat célja 

(1) A tűzvédelmi szabályzat fő célja, hogy a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója, mindenkori 

megbízott helyettese, továbbá a beosztott munkavállalók megismerjék, elsajátítsák azokat az alapvető, 

a tűzesetek megelőzéséhez szükséges tűzvédelmi használati és magatartási szabályokat, melyeket az 

élet-, és vagyonbiztonság érdekében a Debreceni Tankerületi Központ területén be kell tartaniuk, 

tartatniuk.  

(7) A szabályzat másik fontos célja, hogy a Debreceni Tankerületi Központ tűzvédelméért felelős 

vezető és a beosztott dolgozók, megismerjék, és készség szintjén végrehajtsák a tűzesetkor szükséges 

alapvető feladataikat – tűzjelzés, helyi riasztás, műszaki intézkedések, tűzoltás megkezdése, 

személyek menekítése, ingóságok szervezett mentése, tűzoltó készülékek használata stb. - jelen 

szabályzat, vonatkozó fejezetében foglaltak szerint.  

12. § A Debreceni Tankerületi Központ igazgatója, és mindenkori helyettese személyesen felelősek a 

szabályzatban foglalt tűzmegelőzési használati szabályok, rendelkezések végrehajtásáért, illetve a 

végrehajtás ellenőrzéséért.  

13. § A tűzmegelőzési előírások betartása, betartatása állampolgári kötelesség! 

 

IV. FEJEZET 

ÜGYREND 

14. § A Debreceni Tankerületi Központ igazgatójának – távollétében írásban megbízott, mindenkori 

helyettesének - tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai, kötelezettségei: koordinálja, ellenőrzi a 

Debreceni Tankerületi Központ teljes területének tűzvédelmét.  

15. § Ennek érdekében 

(1) arra jogosult tűzvédelmi szakember bevonásával elkészítteti, majd kiadja az irányítása alá 

tartozó Debreceni Tankerületi Központ területére vonatkozó komplett, egységes szerkezetbe foglalt, a 

törvényi és jogszabályi előírásokra épülő tűzvédelmi dokumentációt (Tűzvédelmi Szabályzat, 

Tűzriadó Terv és egyéb nyilvántartások stb.). Gondoskodik – tűzvédelmi szakember által - a 
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tűzvédelmi dokumentáció időszakos felülvizsgálatáról, a jogszabályi változások által megkövetelt – ha 

indokolt - jelentős átdolgozásáról, az ehhez szükséges pénzeszközök mindenkori biztosításáról. 

(8) Szabályozza a Debreceni Tankerületi Központ területén a dolgozóknak tűzvédelmi oktatását, 

felvilágosítását. Ellenőrzi az oktatások - csakis tűzvédelmi szakember általi - megtartását, 

dokumentálását és ezek igazolását. Gondoskodik arról, hogy dolgozói megismerjék, elsajátítsák a 

Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat, a tűzesetek megelőzéséhez szükséges ismereteket, továbbá tűz 

esetére tennivalóikat. 

(9) Szabályozza a Debreceni Tankerületi Központ szabadterén és helyiségeiben végzendő 

alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályos engedélyeztetését, végzését. Megnevezi az ÍRÁSOS 

ENGEDÉLY kiadására jogosult, egyben kötelezett, felelős személyt. 

(10) Saját hatáskörben folyamatosan – napi szaktevékenységével párhuzamosan ellenőrzi a 

Debreceni Tankerületi Központ tűzvédelmi helyzetét, intézkedik a megoldásra váró tűzvédelmi 

feladatokkal kapcsolatban. 

(11) Különös figyelmet fordít a raktározás, tárolás céljára szolgáló helyiségekben a rendezett tárolás 

tűzvédelmi szabályainak betartására, a közlekedési, menekülési utak folyamatos biztosítására.  

(12) Intézkedik a Debreceni Tankerületi Központ helyiségei fenntartásával, biztonságos 

üzemeltetésével kapcsolatos, tűzvédelmi, dologi feladatok – különböző kötelező jellegű időszakos 

tűzvédelemmel kapcsolatos felülvizsgálatok, és az ezt követő javítások, karbantartások – időbeni 

elvégeztetésére, az ehhez szükséges pénzeszközök biztosítására.  

(13) Gondoskodik arról, hogy a Debreceni Tankerületi Központ területén a jogszabályban előírt 

mennyiségű és oltásteljesítményű, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készülék, beszerzésre 

és szabályos elhelyezésre kerüljön, azok megfelelő, szabályos készenlétben tartása biztosítva legyen, 

időszakos felülvizsgálatukat szakvállalat megfelelő időközönként elvégezze. 

(14) Amennyiben a Debreceni Tankerületi Központ bármely területén olyan előre látható, jelentős, 

tervezett változás várható, mely annak tűzvédelmi helyzetét jelentősen befolyásolja, úgy annak tényét 

a várható, tervezett változtatás bekövetkezése előtt legalább 15 nappal írásban köteles bejelenteni az I. 

fokú tűzvédelmi hatóságnak. 

(15) Amennyiben lehetősége van rá, úgy mindenkor személyesen vesz részt a Debreceni Tankerületi 

Központ területén történő hatósági tűzvédelmi ellenőrzéseken, vagy indokolt távolléte esetén 

mindenkori, írásban megbízott helyettesével képviselteti magát. Köteles gondoskodni – saját 

munkakörében – a feltárt hiányosságok felszámolásáról, felszámoltatásáról. Tűzvédelmi 

dokumentációt érintő hiányosság esetén annak felszámolására, jogosult tűzvédelmi szakembert köteles 

bevonni.  

16. § A Debreceni Tankerületi Központ igazgatója köteles a tűzvédelmet, a tűz elleni védekezést a 

Debreceni Tankerületi Központ helyiségei, valamint szabadterei területén végzendő mindennapi 

szaktevékenység szerves részeként kezelni! Mindezen feladatokat átruházhatja a felelősség 

megmaradása mellett a külső vállalkozóra is! 

17. § A Debreceni Tankerületi Központ igazgatója gondoskodik arról, hogy a tankerületi központhoz 

tartozó összes köznevelési intézmény köteles megalkotni a saját tűzvédelmi szabályzatát, ami 

tartalmazza az adott köznevelési intézmény speciális tűzvédelmi szabályait is. 
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V. FEJEZET 

BEOSZTOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖTELESSÉGEI 

18. § A beosztott dolgozók kötelesek a munkakörükkel, valamint tűz esetén szükséges tennivalóikkal 

kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat megismerni, azokat betartani és elsősorban a tűzesetek 

megelőzésére törekedni. 

19. § A tűzesetek megelőzése érdekében a Debreceni Tankerületi Központ területén munkavégzésre 

alkalmas állapotban – pihenten, alkohol és gyógyszer, kábító hatásától mentesen – megjelenni. 

20. § Munkakörüknek betöltéséhez szükséges, illetve azzal kapcsolatos tűzvédelmi oktatásokon részt 

venni, részvételüket aláírásukkal elismerni, igazolni. 

21. § A napi munkavégzés során a Tűzvédelmi Szabályzat tűzmegelőzési szabályait, valamint a 

dohányzási tilalmat! – betartani, betartatni. 

22. § A Debreceni Tankerületi Központ területén elhelyezett tűzoltó készülékeket tűz esetén 

biztonságosan használni, szabályos elhelyezésükről, jelölésükről gondoskodni. 

23. § A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadtérről, készülékről, berendezésekről, 

eszközökről, a napi munka tevékenység során keletkező éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de 

legkésőbb napi műszakok végén, a Debreceni Tankerületi Központ zárása előtt el kell távolítani. 

24. § A kijelölt közlekedési, tűz esetén menekülési útvonalakat, ajtókat, átjárókat megfelelő - 

közlekedésre, menekülésre alkalmas - biztonságos szélességben tartani (eltorlaszolni azokat még 

ideiglenesen sem szabad). 

25. § Munkahelyen az Debreceni Tankerületi Központ raktáraiban és a helyiségben kötelesek az 

anyagtárolásra vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartani, különös tekintettel a veszélyesebb 

háztartási vegyi anyagok tárolására. A Debreceni Tankerületi Központ helyiségei, szabadterei 

területén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan okot, körülményt megszüntetni, amely ott tüzet-, 

vagy robbanást okozhat. 

26. § Minden dolgozó, aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, 

a helyi riasztással párhuzamosan köteles azt telefonon a területileg illetékes hivatásos tűzoltóságnak 

(105), valamint – ha nem tartózkodik a helyszínen - a Debreceni Tankerületi Központ vezetőjének 

haladéktalanul jelenteni. 

27. § Esetleges tűz esetén – testi épség kockáztatása nélkül - valamennyi dolgozó köteles a 

tűzoltásban, anyagok mentésében részt venni, és az alábbi, következő teendőket ellátni: 

a) a tűzesetet jelezni, valamint a tűzriadó tervben előírt feladatokat elvégezni; 

b) szükséges műszaki intézkedéseket (áramtalanítás, földgáz elzárása, stb.) elvégezni; 

c) a tűzoltást közvetlen részvételével és minden rendelkezésre álló, eszközzel előmozdítani, a 

veszélybe került személyek és anyagok mentését megkezdeni; 

d) helyszínre érkező tűzoltóság szakembereinek oltással, mentéssel kapcsolatos munkáját tőle 

telhető mértékben elősegíteni; 

e) a tűzoltás vezetőjének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani. 

VI. FEJEZET 

A DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT HELYISÉGEIRE, SZABADTEREIRE VONATKOZÓ 

ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ ÉS ESETI, A HELYI SAJÁTOSSÁGOKRA KIDOLGOZOTT 

TŰZMEGELŐZÉSI HASZNÁLATI SZABÁLYOK ELŐÍRÁSOK 
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ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ HASZNÁLATI TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK 

(54/2014. (XII.5.) BM RENDELET ELŐÍRÁSAI) 

28. § Tűzveszélyességi osztályok 

29. § (1) A tűzvédelmi követelményeket az anyagok tűzveszélyességi osztálya sorolása, a kockázati 

egység kockázati osztálya, az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó kockázati 

osztálya alapján kell megállapítani. 

1. Az anyagok tűzveszélyességi osztálya 

30. § Robbanásveszélyes osztályba tartozik.  

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

kismértékben tűzveszélyes anyag és keverék. 

b) A folyadék, olvadék, melynek zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van, vagy nyílttéri 

lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, vagy üzemi hőmérséklete nagyobb, mint a nyílttéri 

lobbanáspont 20°C-kal csökkentett értéke. 

c) Az éghető gáz, gőz, köd. 

d) Az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez és e rendelet 

hatálybalépése előtt „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag. 

31. § Tűzveszélyes osztályba tartozik  

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

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

c) A folyadék, olvadék, melynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, vagy üzemi 

hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20°C-kal kisebb. 

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

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

gyulladási hőmérsékletű B-F tűzvédelmi osztályú építőanyag. 

f) Az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem 

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

kisebb és az e rendelet hatálybalépése előtt „C” vagy „D” tűzveszélyességi osztályba sorolt 

anyag. 

32. § Nem tűzveszélyes osztályba tartozik 

a) A nem éghető anyag. 

b) Az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és az e rendelet hatálybalépése előtt „E” 

tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag. 

2. Használatra vonatkozó általános érvényű tűzvédelmi szabályok 

33. § Az építményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt), a vegyes rendeltetésű épületet csak 

használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez 

tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni. 

34. § A munkavégzést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, valamint egyéb tevékenységet 

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

helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni. 
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35. § A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez 

szükséges anyag és eszköz tartható. 

36. § A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevé-

kenység során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot 

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

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

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

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

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

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

gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a 

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

39. § 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. 

40. § A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól látható 

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

rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni. 

41. § A közmű nyitó-, és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg 

kell jelölni. 

42. § Ha robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő, a 

helyiségben olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet. 

a) A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell 

jelölni. 

b) A tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell. 

c) A mentésre szolgáló nyílászárók helyét - a lakóépületek kivételével - a homlokzaton és az 

épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó helyiség, helyiségcsoport 

bejáratánál jól látható és maradandó módon kell jelölni. 

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

helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. 

 

3. Tűzveszélyes tevékenység 

43. § Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol tüzet, vagy robbanást okozhat. 

Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra 

alkalmas helyen végezhető. 

44. § Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet -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. 

45. § A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek 

tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, annak érvényességét, ha az a tevékenység 

végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki. 

46. § Ha az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulajdonában 

lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem 

szükséges. 
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47. § 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. 

48. § Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell: 

a) a tevékenység időpontját, helyét, leírását, 

b) a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - a 

bizonyítvány számát, 

c) valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat. 

49. § Jogszabályban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes 

tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, 

előírásokra kioktatott személy végezhet. 

50. § 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. 

51. § A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző 

személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző 

magánszemély, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles 

biztosítani. 

52. §  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.  

53. § A munka végzésére közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét köz-

vetlenül 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. 

54. § A Debreceni Tankerületi Központ bármely területén végzendő, hegesztéssel, nyílt lánggal, 

szikraképződéssel járó alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez szükséges írásos engedély kiadására 

jogosultak, kötelezettek: A Debreceni Tankerületi Központ igazgatója, – indokolt távolléte esetén – 

mindenkori, írásban megbízott helyettese.  

55. § 6.3.13. Legjellemzőbb eset, hogy a Debreceni Tankerületi Központ helyisége, szabadtere 

területén alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen megbízott külső cég szakemberei 

végzik. Ilyenkor a tevékenységhez szükséges ÍRÁSOS ENGEDÉLYT a munkát végző külső cég 

vezetője, vagy az általa megbízott személy adja ki, és azt a munkát végző csoportvezető hozza a 

helyszínre magával! Ezt az engedélyt azonban a helyi, speciális sajátosságokat, veszélyforrásokat 

jobban ismerő egyéni Debreceni Tankerületi Központ igazgatójának, vagy az általa írásban megbízott 

mindenkori helyettesének kötelessége felülvizsgálni, és azt a még szükséges helyi veszélyforrásokkal, 

tűzvédelmi előírásokkal – írásban – kiegészíteni! 

56. § Ha a munkát végző külső vállalkozás szakemberei nem rendelkeznek a munkához szükséges 

ÍRÁSOS ENGEDÉLY formanyomtatvánnyal, úgy azt, a munka megkezdése előtt a Debreceni 

Tankerületi Központ igazgatója – rövid szóbeli oktatást követően – köteles kiállítva kiadni! 

57. § Az írásos engedély formanyomtatvány, melyet minden esetben két példányban kell kiállítani. 

Eredeti példányát a munkát végző csoportvezető, vagy közvetlenül a munkát végző személy kapja, a 

második példány az engedélyezőé marad! (tűzveszélyes tevékenységhez szükséges 

formanyomtatvány-minta a melléklet fejezetben található.) 
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VII. FEJEZET 

DOHÁNYZÁS TILALMA 

4. Dohányzás és gyújtóforrás tilalma 

58. § Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol 

az tüzet, vagy robbanást okozhat. 

59. § Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanásveszélyes osztályba 

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

jelölni. 

60. § 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. 

5. Nemdohányzók védelmében hozott törvény értelmében 

61. § A Debreceni Tankerületi Központ igazgatója - a tűzvédelmi előírásokon túl - köteles figyelembe 

venni az 1999. évi XLII. törvény előírásait, mely a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szól, és amelynek kivonata az alábbi: 

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

módosított 1999. évi XLII. törvényt. 

63. § Fenti tűzvédelmi előírásokon túl, az egészségvédelmi tilalom vonatkozik valamennyi zárt 

légterű közforgalmú helyiségre, azaz valamennyi munkahelyre, egészségügyi szolgáltatóra, 

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

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

aluljárókat, játszótereket és azok 5 méteres körzetét is. 

6. Tilos dohányozni – dohányzóhelyet sem lehet kijelölni 

64. § A közforgalmú intézmények (pl. étterem, bár, kocsma, posta, Debreceni Tankerületi Központ, 

bevásárlóközpontok, mozi stb.) zárt légterű helyiségeiben. A tilalom független attól, hogy a belépés 

esetleg feltételhez kötött, pl. zártkörű rendezvény. 

65. § A munkahelyek zárt légterű helyiségeiben. 

66. § A helyi közforgalomban közlekedő közösségi közlekedési eszközön 

67. § Közoktatási intézményben, (pl. általános iskola, gimnázium). 

68. § Javasoljuk, hogy ott ahol többcélú használat van az adott intézményben, ott a szigorúbb szabályt 

alkalmazzák. 

69. § Gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben, (pl. bölcsőde, óvoda). 

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

jellegű szolgáltatást nyújtanak függetlenül az intézmény rendeltetésétől) beleértve az intézményhez 

tartozó udvart, parkot is, és minden létesítményt, ami az intézmény kerítésén belül van. 

7. Nem szabad dohányozni – a kijelölt helyek kivételével – az alábbi helyeken 

71. § Közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben. 

72. § Közösségi közlekedési eszközön. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900042.TV
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73. § Munkahelyen. 

74. § Közterületnek minősülő egyéb létesítményekben azok 5 m-es körzetén belül. 

75. § Dohányzóhely a közforgalmú intézmény bejáratától számított 5,0 méteres távolságon belül sem 

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

szokásos vagy szükségszerű útvonalától megfelelően elkülönüljön. 

8. Ahol dohányzóhely kijelölhető ott sem lehetséges azt kialakítani 

76. § Zárt térben. 

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

körzetén belül.  

78. § Akkor, ha a munkahelyet nemdohányzó munkahellyé nyilvánították. 

9. A nemdohányzó munkahellyé nyilvánításról szóló döntés 

79. § Kollektív szerződéssel rendelkező munkáltatónál a kollektív szerződésben. 

80. § Más munkáltatónál a munkavállalók kezdeményezésére, vagy ezen személyek egyetértésével 

hozható meg. 

10. Speciális kivétel 

81. § Zárt térben is lehet dohányozni: pszichiátriai intézetben a pszichiátriai betegek számára 

kialakított helyen. 

82. § Ahol zárt légterű dohányzóhely kerül kijelölésre, 

a) a dohányzóhely nemdohányzó helyiséggel azonos helyiségben nem jelölhető ki. 

b) a megfelelő légcsere feltételeit nyílászáró szerkezetekkel vagy egyéb műszaki berendezés 

felszerelésével biztosítani kell úgy, hogy dohányfüst a nemdohányzó helyiségekbe ne 

juthasson be. 

11. Egészségvédelmi bírság 

83. § Egészségvédelmi bírság csak azon természetes személlyel szemben szabható ki, aki a 

cselekmény elkövetésekor 14. életévét betöltötte és saját jövedelemmel rendelkezik, melynek összege: 

20.000-50 000. Az Nvt. betartásáért felelőssel szemben 100.000-250.000.- Ft Legalább 1.000.000.-, 

legfeljebb 2.500.000.- Ft az intézmény, szervezet, üzemeltető vagy gazdasági társaság tekintetében. 

Egészségvédelmi bírság egyik fajtája a helyszínen kiszabott egészségvédelmi bírság: max. 30.000 

forint (ha 30 napon belül befizeti, ellenkező esetben akár 50.000.- Ft is lehet). 

12. Megjelölés, feliratok  

84. § A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, valamint 

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

tilalom esetén szabványos tiltó táblával, illetve piktogrammal - szembetűnő módon meg kell jelölni. 

a) A nemdohányzó intézménnyé minősítés tényét jól látható és egyértelmű felirat, vagy 

jelzés alkalmazásával az intézménynek a közforgalom számára nyitva álló bejáratánál, 

valamint a vendégforgalom által igénybe vett valamennyi helyiségében fel kell tüntetni. 

b) A nemdohányzó munkahellyé minősítés tényét jól látható és egyértelmű felirat, vagy 

jelzés alkalmazásával kell jelölni. 
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c) A dohányzóhelyek számának és területének megállapításánál figyelemmel kell lenni az 

azt igénybe vevők számára. 

d) A kijelölt dohányzóhelyek megfelelőségét egészségügyi államigazgatási szerv, illetve 

tűzvédelmi szempontból a tűzvédelmi hatóság jogosult rendszeresen ellenőrizni. 

e) A dohányzóhelyek tisztítását a takarítással megbízott dolgozók kötelesek elvégezni! 

VIII. FEJEZET 

TÁROLÁS SZABÁLYAI 

13. Helyiségben, építményben és szabadtéren 

85. § Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez 

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

tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget. 

86. § Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előterében mindennemű tárolás tilos. 

87. § Padlástérben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag és I-II tűzveszélyességi fokozatú 

folyadék és gáz nem tárolható. Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, 

hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén 

eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől és a kéménytől legalább 1,0 méter 

távolságra helyezkedjenek el. 

88. §  A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot - ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták 

forgalomba - a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt 

csomagolásban lehet tárolni. 

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

IX. FEJEZET 

TŰZOLTÁSI ÚT, TERÜLET ÉS EGYÉB UTAK 

90. §  Az Debreceni Tankerületi Központ helyiségben és a raktározásnál - ömlesztett tárolást kivéve - 

legalább a következő szélességű utat kell biztosítani: a 10,0-15,0 méter szélességű helyiségben 1,2 

méter, a 10,0 méternél nem szélesebb helyiségben legalább 1,0 méter széles hosszirányú utat, 

91. § A létesítmény körüli közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalakat, területeket, valamint a 

vízszerzési helyekhez vezető utakat állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely 

alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére. 

92. § Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolója, a közmű nyitó-, 

és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, valamint hő-, és 

füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és 

készülék hozzáférésének, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni 

még átmenetileg sem szabad. 

93. § A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket - kivéve a legfeljebb 50 fő 

tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat -, míg a helyiségben 

tartózkodnak, lezárni nem szabad. 

94. § Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban robbanásveszélyes és 

tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el.  
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95. § Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az 

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

elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le. 

96. § Épületek menekülési útvonalai nem szűkíthetők le. 

X. FEJEZET 

TÜZELŐ-, FŰTŐBERENDEZÉSEK 

97. § Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely 

rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet, vagy robbanást. 

98. § A helyiségben ahol 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. 

99. § Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, vagy robbanásveszélyes és tűzveszélyes 

osztályba tartozó gázzal üzemeltetett tüzelő-, fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, 

meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni. 

100. § Munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáz-, és olajtüzelésű beren-

dezésben a tüzelést meg kell szüntetni. A munkahely elhagyása előtt meg kell győződni a 

fűtőberendezés veszélytelenségéről. 

101. § A tüzelő-, és 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 hőterheléssel való üzemeltetés mellett se 

jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt. 

XI. FEJEZET 

CSATORNAHÁLÓZAT 

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

fokozatú folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi 

reakcióba lépő, robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a 

közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos. 

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

folyadékot tartalmazhat, a csatornahálózatot berobbanás ellen - az üzemeltetés zavartalanságának 

biztosításával - vízzárral szakaszokra kell bontani. 

XII. FEJEZET 

VILLAMOS BERENDEZÉS 

104. § Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a kör-

nyezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent. 
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105. § 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. 

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

villamos tápellátásról le kell választani. 

107. § 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. 

108. § A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, főkapcsolók és túláramvédelmi készülékek 

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

109. § A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály 

másként nem rendelkezik, 

110. § 300,0 kilogrammnál vagy 300,0 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba 

tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség, vagy szabadtér 

esetén legalább 3 évenként, egyéb esetekben 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. A tűzvédelmi 

felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni. 

111. § A telep-, vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás, vagy rendeltetésváltáskor 

a helyiségben, épületben elhelyezett, szerelt villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a 

tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot 

határoz meg. 

112. § A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor 

érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik. 

113. § A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely rob-

banásveszélyes zónabesorolásának tisztázása. 

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

nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak. 

 

XIII. FEJEZET 

VILLÁMVÉDELEM ÉS FELÜLVIZSGÁLATA 

115. §  A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében a 

villámvédelem felülvizsgálatát 

a) a létesítést követően az átadás előtt, 

b) rendeletben előírt időszakonként vagy 

c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki 

követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni. 

116. § A nem norma szerinti, már meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor 

érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni. A nem norma szerinti, 

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

szempontból 
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117. § 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, 

feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari, vagy tárolási alaprendeltetésű 

építménynél, vagy szabadtérnél legalább 3 évenként, egyéb esetben legalább 6 évenként, 

118. §  A villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, 

átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát 

módosíthatja, sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, mely 

károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgáltatni, a feltárt hiányosságokat 

a minősítő iratban a megadott határnapig meg kell szüntetni, melyet-hitelt érdemlő módon igazoltatni 

kell. 

119. §  A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villám-

védelemmel 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) OTSZ 18. mellékletében foglalt táblázatban előírt időszakonként és a villámvédelem vagy 

az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt 

különleges eseményt követően kell elvégezni. 

120. §  A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni. 

XIV. FEJEZET 

BIZTONSÁGI JELEK 

121. §  Kívülről vagy belülről megvilágított, vagy utánvilágító megfelelő tűzvédelmi jelekkel kell 

megjelölni az elhelyezett, 

a) tűzoltó készülékeket, 

b) fali tűzcsapokat, tűzcsapszerelvény-szekrényeket, a száraz oltóvízvezeték betáplálási és 

vízkivételi pontjait, 

c) bármely tartózkodási helyről nem látható tűzjelző kézi jelzésadókat, 

d) kézi indítású tűzoltó-technikai termékek kezelő szerkezeteit és 

e) beépített tűzoltó berendezés oltóközpontjainak bejáratát. 

122. §  Megfelelő tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni helyiség bejáratánál, a helyiségben, vagy az 

érintett szabadtéren tiltó jellel kell jelölni, 

a) a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát, 

b) a dohányzás tilalmát és  

c) a vízzel oltás tilalmát. 

123. § A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell. 

124. § A robbanásveszélyre figyelmeztető, a gyújtóforrás bevitelét és a dohányzást tiltó 

rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jeleket a 20 m2-nél kisebb helyiségben nem szükséges 

elhelyezni, csak azok bejáratánál. 

125. § A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 

méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen 

felismerhetőek legyenek. 

Az utánvilágítós tűzvédelmi biztonsági jel ideális rögzítési magassága: 
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XV. FEJEZET 

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK 

126. §  Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségeket 

az OTSZ 16. mellékletben lévő 1. táblázat, és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza. 

127. §  Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is 

előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, 

melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, úgy a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe 

venni. 

128. §  Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, 

a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként, 

b) ahol e rendelet előírja és 

c) jogszabályban előírt esetekben az OTSZ 16. mellékletben foglalt 2. táblázata szerint. 

129. §  Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás vagy 

nem kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben, tűzszakaszokban és 

a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű 

helyiségeket, amelyek tekintetében - gazdálkodó vagy rendeltetési egységenként - az (1) bekezdésben 

foglaltakat kell alkalmazni. 

130. §  A tűzvédelmi hatóság a meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, 

felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja. 

131. §  A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a 

tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt 

felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. 

132. § Legalább 2,0 kg töltettömegű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2,0 l töltettérfogatú 

tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani. 

 

XVI. FEJEZET 

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HELYISÉGEKRE 

133. § A Debreceni Tankerületi Központ helyiségeire, szabadterére vonatkozó eseti tűzmegelőzési 

használati szabályok, előírások 
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134. §  Iroda, ügyféltér területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi 

tűzvédelmi előírásokat (továbbiakban: előírások) adom ki és végrehajtását elrendelem 

135. § Az irodahelyiséget a kiadott OTSZ értelmében a mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi 

osztályba sorolom be. 

136. § A helyiségben a dohányzás tiltva van. 

137. § A helyiségben az irodai tevékenységhez nem kapcsolható éghető anyagot és éghető folyadékot 

még ideiglenes jelleggel sem lehet tárolni. 

138. § A helyiségben csak az irodai tevékenységhez kapcsolódó éghető anyagokat lehet tárolni a 

szükséges mennyiségben. Az iratokat lehetőleg iratfűzőben szorosan lezárva kell tárolni, hogy tűz 

esetén a lapok közé a lángok nehezen juthassanak. 

139. § Elektromos főzőlap, kávéfőző használata nem megengedett, mivel a szociális helyiségek 

étkezőjében ez megoldható. A villamos berendezést, kapcsolót, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, 

valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad. Ennek 

érdekében az irodában elhelyezett székeket minden esetben a hozzá tartozó íróasztal, berendezési 

tárgy mellett rendeltetése szerint kell elhelyezni. 

140. § A helyiség berendezési tárgyait úgy kell elhelyezni, hogy a biztonságos közlekedésre (kb. 100 

cm) elegendő út állandóan szabadon maradjon. 

141. § A tevékenység befejezése után, valamint a napi munka befejezésekor, eltávozás előtt a 

helyiséget utolsónak elhagyó személynek a villamos gépeket, berendezéseket és egyéb készülékeket ki 

kell kapcsolnia, illetve a villamos hálózatról le kell választania. Hétvégét megelőző utolsó 

munkanapon, illetve hosszabb munkaszünetet megelőző utolsó munkanapon az összes elektromos 

berendezést a villamos hálózatról le kell választani. 

142. § A helyiséget utolsónak elhagyó személy köteles meggyőződni arról, hogy a helyiségben olyan 

körülmény, ami tüzet okozhat, eltávozása után nem marad. Az irodában lévő fővonalú telefonkészülék 

mellett a tűzoltóság hívószámát, mely 105 jól láthatóan el kell helyezni a tűzbejelentő telefon 

piktogrammal egyetemben. 

143. § Jelen szabályzatban foglaltak betartásáért a helyiségben tevékenységet végző személyek a 

felelősek. 

Fenti szabályzat betartása, betartatása kötelező! 

XVII.  FEJEZET 

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HELYISÉGEKRE 

144. § Pihenő, raktárak, étkező, konyha területére vonatkozóan az alábbi  

         tűzvédelmi előírásokat (továbbiakban: előírások) adom ki, és a végrehajtását 

         elrendelem 

145. § A pihenőt, raktárakat, stb. (továbbiakban: helyiség) csak a használatbavételi (működési) en-

gedélyben meghatározott rendeltetésének megfelelő célra szabad használni. 

146. § A helyiség területén nem tűzveszélyes anyagokat tárolnak, így a helyiség nem tűzveszélyes.  

147. § A nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásait véve figyelembe a tér, helyiség - de a 

Debreceni Tankerületi Központ épülete teljes területén is - a DOHÁNYZÁS TILOS!  

148. § A tilalmat jól látható módon – ötnyelvű tiltó felirattal már a főbejárati ajtójának külső felén 

jelölni kell, és a tilalmat szigorúan be kell tartani, tartatni. Dohányozni csak a Debreceni Tankerületi 

Központ bejáratától 5,0 méteres távolságon kívül, az utcai részen – csikkgyűjtő jelenlétében – szabad! 
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149. § A helyiség területén folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani. A belső közlekedési – tűz 

esetén menekülési -, valamint a tűzoltó készülékhez, szakaszoló leválasztó kapcsolóhoz vezető utakat, 

továbbá a kijárati, illetve a raktári hátsó részbe vezető ajtónyílást teljes szélességükben és folyama-

tosan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad! 

150. § A különböző áruféleségeket a polcrendszereken rendezetten és jól áttekinthetően kell tárolni.   

151. § A helyiség területén csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú, a környezetére 

tűzveszélyt nem jelentő fűtőberendezéseket (központi fűtés radiátorait) szabad használni.  

152. § Központi fűtéssel fűtött helyiségben a központi fűtés hőleadói (radiátorok) valamint a tárolt 

kisebb mennyiségű, esetleg robbanásveszélyes anyagok, háztartási vegyi áruk és illatszerek, valamint 

robbanásveszélyes hajtógázú spray-k - melyek hajtóanyaga propán-bután gáz - között legalább 1,0 

méter tűztávolságot kell megtartani, illetve az ilyen árukat úgy kell elhelyezni, hogy azok veszélyes 

felmelegedésnek ne legyenek kitéve. 

153. § A helyiség elektromos hálózata, szerelvényei kapcsolók, lámpatestek, dugaljak, hosszabbítók 

stb.) továbbá elektromos gépek és egyéb készülékek, azok szerelési, csatlakoztatási módja és 

védettsége elégítse ki az helyiség száraz, tűzveszélyes jellegéből adódó tűzvédelmi műszaki 

szabványossági követelményeket.  

154. § Az elektromos hosszabbítókat, úgy kell vezetni, vagy olyan védelemmel kell ellátni, hogy 

azokat semmiféle mechanikai sérülés ne érhesse. Meghibásodott, szabványtalan elektromos 

szerelvényt, továbbá sérült, toldott hosszabbítót, valamint tűz-, és balesetveszélyt okozó elektromos 

gépet, készüléket berendezést használni nem szabad, azt szakemberrel haladéktalanul meg kell 

javíttatni. 

155. § A Debreceni Tankerületi Központ teljes területén csak tűzveszélyt nem jelentő világítás 

lámpatestek használhatóak. A lámpatestek védőburás kivitelűek, úgy azokat csak védőburával 

felszerelt állapotban szabad használni. A világítótestekre éghető anyagú dekorációt függeszteni még 

alkalomszerűen sem szabad! 

156. § Meg kell jelölni – feliratozással - az helyiségből nyíló közlekedő ajtónyílása mellet lévő, a teret 

leválasztó „tűzESETI FŐKAPCSOLÓ”-t is. A főkapcsolót jól láthatóan és folyamatosan 

hozzáférhetően kell tartani.  

157. § Használaton kívüli elektromos szerelvényt, berendezést, kábelt stb. – amennyiben arra már 

nincs szükség – haladéktalanul vissza kell bontani, meg kell szüntetni. Elektromos gépet, berendezést, 

készüléket – kivéve a hűtőkészülékeket – használat után ki kell kapcsolni, illetőleg a hálózatról le kell 

választani. A világítást a Debreceni Tankerületi Központhelyiség elhagyása előtt, vagy ha már 

szüksége nincs rá, le kell kapcsolni. 

158. § A tér, helyiség elektromos hálózatát, szerelvényeit, gépeit, készülékeit, berendezéseit 

tűzvédelmi szabványossági szempontból, és az OTSZ erre vonatkozó fejezete szerint 6 évente felül 

kell vizsgáltatni és a feltárt szabványtalanságokat szakemberrel meg kell javíttatni. A javítás tényét 

hitelt érdemlő módon igazoltatni kell (szerelő részéről: nyilatkozat) 

159. § A Debreceni Tankerületi Központ épülete, annak helyiségei összességében önálló rendeltetési 

egységnek minősülnek. A helyiség közvetlen tűzvédelmére korszerű tűzoltó készüléket helyeztek el a 

tér területén. A tűzoltó készülék oltásteljesítményét – OLTÓANYAGEGYSÉG-CSOPORTJÁT – a 

épület – mint önálló rendeltetési egység összesített alapterületétől függően kell megállapítani.  

160. § A helyiségek területén alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy nyílt láng-

gal, szikraképződéssel járó egyéb munka) csak a tevékenység tűzkármentes lebonyolításához 

szükséges személyi és tárgyi feltételek előzetes meghatározásával és ÍRÁSOS ENGEDÉLY-be 

foglalásával, az engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni. 

161. § (1) Iroda jellegű helyisége területén tűz jelzésére is alkalmas telefonkészüléket – hálózati 

és/vagy mobil - kell elhelyezni. Az irodában a készülék közelében jól látható módon fel kell tüntetni a 

segélyhívószámokat (Mentők: 104; Tűzoltóság: 105; Rendőrség: 107), valamint a tűzjelzés módját, 

amely az alábbi: 
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a) tűzeset, káreset pontos helye (cím) 

b) mi ég, milyen anyag, a tűz terjedelme 

c) életveszély van-e 

d) tüzet jelző személy neve, a jelzésre használt készülék hívószáma 

e) Tűzjelzést követően a tűz esetére előírt ALAPVETŐ TENNIVALÓKAT kell ellátni. 

f) Napi munka végén, illetőleg a tér,helyiség használatát követően a munkavállalók a helyiség 

teljes területét kötelesek átvizsgálni és minden olyan okot, körülményt megszüntetni, amely 

a munkahely elhagyása után tüzet okozhat. 

A fenti tűzvédelmi előírások betartása, betartatása kötelező! 

XVIII. FEJEZET 

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HELYISÉGEKRE 

162. §  Iroda jellegű helyiség területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi 

tűzvédelmi előírásokat (továbbiakban: előírások) adom ki és végrehajtását elrendelem. 

163. § Az irodai tevékenységi kör veszélyforrásai egyrészt a felhasznált, tárolt papír, irodai 

berendezési tárgyak, éghető szerkezetű gépek. A másik veszélyforrás az irodai célú és a működést 

szolgáló elektromos berendezések (számítógép, fénymásoló, klíma, stb./ 

164. § Az irodaépületet, épületrészt, helyiséget, stb. csak rendeltetésszerűen lehet használni. Ez alatt 

azt a használati célt értjük, amelyre az épület, térrész, vagy helyiség létesült. 

165. § Az irodai tevékenységhez csak a folyamatos napi feladatokhoz szükséges éghető anyagok, 

irodai- számítástechnikai berendezések használhatók, illetve tárolhatók az irodákban. A tartalék 

mennyiséget képező papír termékeket, segédeszközöket /ragasztó, íróeszköz, stb./ a raktárhelyiségben 

lehet csak tárolni a polcokon. 

166. § A helyiségben az irodai tevékenységhez nem kapcsolható éghető anyagot és éghető folyadékot 

még ideiglenes jelleggel sem lehet tárolni. 

167. § Az ügyintézéssel kapcsolatos iratok, irattartók, adathordozók csak az irodahelység 

szekrényeiben, illetőleg a folyamatos tevékenységet biztosító irattárban tárolhatók. Az iratokat 

lehetőleg iratgyűjtőben szorosan lezárva kell tárolni, hogy tűz esetén a lapok közé a lángok 

nehezebben juthassanak. 

168. § A tevékenység során felhalmozódott szennyezett papírt, számítástechnikai anyagokat, 

eszközöket az irodai hulladéktároló edényben kell tárolni és azt naponta a központi hulladéktárolóba 

kell eltávolítani. 

169. § A helyiségekben a tűzvédelmi szempontból tiltó rendelkezéseket, a tűzveszélyre figyelmeztető 

piktogramot, táblákat, a helyiség bejáratánál kell elhelyezni. A helyiségekben a dohányzás tilos, a nem 

dohányzók védelme érdekében hozott törvény alapján. 

170. § Az épület bejárati ajtaját, közlekedő folyosóit leszűkíteni nem lehet. A helyiségek, terek 

rendeltetését az ajtókon meg kell jelölni. A több ajtóval rendelkező helyiség, térség be- és kijáratát 

tartós felirattal kell ellátni. Az iroda helyiségből /tárgyaló, munkatér, stb./ való kijutást mindenkor 

biztosítani kell. 

171. § A hő- és füstelvezetést szolgáló ablakok mindenkor megközelíthetőek legyenek. 

172. § A világítóberendezéseket /teremvilágítás, asztali világítás/ a mechanikai sérülés ellen védeni 

kell. A világító berendezések éghető szilárd anyagokkal közvetlenül nem érintkezhetnek.  
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173. § Az alkalmazott villamos berendezések /számítógép, fénymásoló, kávéfőző, ventilátor, stb./ 

használata során a berendezések az éghető anyagra gyújtási veszélyt nem jelenthetnek, a kezelési 

utasításban leírt távolságokat be kell tartani. 

174. § A villamos berendezések teljesítménye /pl. ventilátor, klímaberendezés, stb./ egyidejű 

használata esetén nem haladhatja meg a létesítéskor megállapított legnagyobb fogyasztói igényt. 

175. § A villamos berendezést, kapcsolót, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz 

vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad. Ennek érdekében az 

irodákban elhelyezett székeket minden esetben a hozzá tartozó íróasztal, berendezési tárgy mellett 

rendeltetése szerint kell elhelyezni. 

176. § A helyiség berendezési tárgyait úgy kell elhelyezni, hogy a biztonságos közlekedésre 

minimálisan 80 cm széles „út” állandóan szabadon maradjon. 

177. § Az irodai tevékenység közben és annak befejezését követően ellenőrizni kell a használati 

előírások megtartását /pl. kiürítési útvonal, tűzvédelmi eszköz, tűzjelző berendezés, stb./ a 

szabálytalanságokat meg kell szüntetni.  

178. § A napi tevékenység befejezését követően az elektromos berendezéseket ki kell kapcsolni, 

kivéve azokat, amelyek rendeltetésszerűen folyamatos üzeműek. A hétvégét megelőző utolsó 

munkanapon az összes elektromos berendezést az elektromos hálózatról le kell választani. 

Fenti szabályzat betartása, betartatása kötelező! 

 

XIX. FEJEZET 

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT EGYÉB 

HELYISÉGEIRE, LÉTESÍTMÉNYEIRE 

14. Elektromos kapcsolótér tűzvédelmi szabályai, előírásai 

179. § Az épület alagsori részén lehet megközelíteni az elektromos kapcsoló helyiséget. Innen lehet az 

épület áramtalanítását végrehajtani. 

180. § A létesítmény teljes áramtalanítását a Debreceni Tankerületi Központ területén található 0,4 kV-

os kapcsolótérben lehet elvégezni az ott lévő tűzvédelmi főkapcsolóval. 

181. § A fenti helyiség bejárati ajtója mindig megközelíthető legyen, azt állandóan zárt állapotban kell 

tartani.  

182. § Az elektromos kapcsoló helyiség ajtójára az elektromos áram veszélyeire vonatkozó, és a vízzel 

oltás tilalmát jelző szabványos táblákat, piktogramokat kell elhelyezni.  

183. § A szakaszkapcsolókat megfelelő jelöléssel, felírással szükséges ellátni. 

Fenti szabályzat betartása, betartatása kötelező! 

15. Öltöző tűzvédelmi szabályai, előírásai 

184. § A közlekedési utakat az öltöző területén minden esetben biztosítani kell (legalább 1 m.) 

185. § Szennyezett munkaruha csak fémszekrényben helyezhető el.  

186. § Az öltözőszekrényekben és helyiségben a ruhanemű és tisztálkodási cikkeken kívül más 

anyagot tárolni nem szabad. Éghető folyadék még kis mennyiségben sem tárolható. 
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187. § Az öltözők szellőztetéséről gondoskodni kell. 

188. § Az öltözőszekrények alatt és fölött ruhaneműt, illetve éghető anyagot tartani, a szekrény ajtajára 

kívülről ruhaneműt akasztani nem szabad. 

189. § Az öltöző területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos. A dohányzási tilalom betartása 

érdekében a bejárati ajtóra a „Dohányzás és nyalt láng használata tilos!” feliratú táblát kell elhelyezni.  

190. § A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozása előtt meg kell győződnie arról, hogy 

nincs-e olyan körülmény, amely tüzet okozhat. 

16. Irattárra vonatkozó tűzvédelmi előírások 

191. § Az irattárat a kiadott OTSZ szerint tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolom be. 

192. § Az irattárba csak az oda beosztott személyek tartózkodhatnak. 

193. § Az irattárban tárolásra kijelölt papíranyagokon kívül mást tárolni, bevinni szigorúan tilos! 

194. § A tárolást úgy kell végezni, hogy a polcok közötti tér, valamint a közlekedési lehetőség 

állandóan szabadon maradjon. Ezekre ideiglenesen sem szabad anyagot rakni. 

195. § Az irattárban dohányozni, nyílt lángot használni tilos, s ezt a helyiség ajtaján kívül és a 

helységben jól látható helyen szabványos felirattal jelölni kell. 

196. § A helyiség tűzvédelmére el kell helyezni megfelelő darabszámú 6 kg-os ABC jelű porral oltó 

tűzoltó készüléket, melyeket eltorlaszolni nem szabad. 

197. § A helyiség elhagyása előtt az áramtalanítást el kell végezni, a bejárati ajtót pedig be kell zárni. 

A kulcsot hovatartozásuk jelölésével a kulcsos szekrénybe kell tenni. 

17. Egyéb feladatok, területek tűzvédelmi szabályai, előírásai 

198. § Átalakítás során külön felhívás nélkül is meg kell tartani a tűzvédelmi jogszabályokban, 

szabványokban, szabályzatokban, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban (OTSZ), az Országos 

Építésügyi Szabályzatban (OÉSZ) foglaltakat. 

199. § Az átalakított létesítmény használatbavételének megkezdése előtt a hivatásos tűzoltóságtól is 

meg kell kérni az engedélyt, szakvéleményt. 

200. § Egyéb területekre a jelen Tűzvédelmi Szabályzat „Általános és eseti tűzvédelmi, használati 

szabályok, előírások”-ban leírtak az irányadók. 

18. Raktározás előírásai 

201. § Éghető folyadékok tárolásának szabályai a vegyes raktárakban 

202. § Tárolás szekrényen kívül  

a) Szekrényen kívül csak nem éghető anyagú polcon és dobozban vagy kannában lehet 

tárolni. A tárolási területet úgy kell megválasztani, hogy az ablak közelében legyen, és 

elektromos berendezés, világító test a tárolás egy méteres környezetében ne legyen. 

b) A szekrényen kívüli tárolás esetében I.-II. tűzveszélyességi fokozatú anyag esetében 

legfeljebb 60 liter mennyiség helyezhető el. III.-IV. tűzveszélyességi fokozatú anyag esetén 

legfeljebb 300 liter mennyiséget lehet tárolni.  

c) A tárolásra szolgáló doboz vagy kanna űrtartalma legfeljebb 20 liter lehet.  

203. § Tárolás szekrényben 

a) Kizárólag erre a célra használt fémlemezből készült szekrényben lehet a tárolást elvégezni. 
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b) A fémlemez szekrényekben különböző tűzveszélyességi fokozatú folyadékok együtteses is 

tárolhatók. 

c) A tárolási mennyiség egy szekrényben legfeljebb 20 liter lehet. 

19. Együttes tárolás esetén 

204. § Együttes tárolásról akkor beszélünk, ha a lemez szekrényben és szekrényen kívül egyaránt 

kívánunk tárolást végezni. 

205. § Ebben az esetben a következőket kell megtartani: 

a) abban a helyiségben, amelynek térfogata 50 m3 60 liter mennyiség tárolható 

b) abban a helyiségben, amelynek térfogata 100 m3 150 liter mennyiség tárolható 

c) abban a helyiségben, amelynek térfogata 100 m3 felett van 300 liter mennyiség tárolható 

d) A helyiséget a munka megkezdése előtt minden esetben át kell szellőztetni, ha a 

helyiségben folyamatos munkát nem végeznek, akkor legalább napi egy alkalommal a 

szellőztetést el kell végezni. 

e) A vegyes raktár területén a dohányzás tilalma érvényes, amelyeket megfelelő táblákkal, 

piktogramokkal szükséges jelölni. 

f) Folyadékokat csak meghatározott zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni. Az éghető 

folyadékok műanyagkannás, fémhordós, illetőleg fémkannás tárolására külön területet 

/szabad tér/ vagy helyiséget kell kijelölni. Ezeken a helyeken táblákon fel kell tüntetni a 

tárolt folyadékok megnevezését, tűzveszélyességi fokozatát. Az éghető folyadékokat 

kiszerelni csak olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás és a hatékony szellőzést 

biztosították. A közlekedési utakat és kijáratokat állandóan szabadon kell hagyni, oda 

anyagokat, felszereléseket, eszközöket még átmenetileg sem szabad elhelyezni. Az 

elektromos világítástechnikai berendezéseket védőbúrával kell ellátni a mechanikai 

sérülések ellen. A raktár vezetője köteles arról gondoskodni, hogy a tevékenység 

befejeztével a helyiség elektromos hálózatának áramtalanítása megtörténjen, továbbá 

felelős a raktározásra vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényesítésért, betartásáért. 

g) Nem tárolható együtt olyan tulajdonságú folyadékok, amelyek egymásra hatása veszélyes 

kémiai reakciót, felmelegedést okozhat. 

 

XX. FEJEZET 

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HELYISÉGEKRE 

206. § (1) WC; mosdó; zuhanyzó területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi 

Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki és végrehajtását elrendelem: 

(2) A vizesblokk helyiségeit (továbbiakban: helyiségek) csak használatbavételi, üzemeltetési, 

működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek 

megfelelően szabad használni. 

(3) A helyiségek használatát csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra kialakított 

helyiségben szabad folytatni. 

(4) A helyiségekben éghető anyagot nem tárolnak, használnak, így nem tűzveszélyes helyiségekről 

van szó. A nem tűzveszélyes jelleg ellenére a helyiségekben – mint ahogyan az egész épület területén - 

a DOHÁNYZÁST MEGTÍLTOM! A tilalmat már a Debreceni Tankerületi Központ utcai 
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főbejáratánál – az egész épületre vonatkozóan - a bejárati ajtó külső lapjára erősített, piktogrammal is 

ellátott biztonsági jellel, táblával jelölni kell! 

207. § Dohányozni csak az arra alkalmassá tett, az - ÉPÜLETÉN KÍVÜLI SZABADTÉREN – 

ÉPÜLET FŐBEJÁRATÁTÓL MÉRTEN 5,0 MÉTERES TÁVOLSÁGON KÍVÜL – a kijelölt 

„DOHÁNYZÓ HELY” felirattal, és piktogrammal is megjelölt helyeken szabad. A dohányzó 

helyeken csikkgyűjtőt, hamutálat kell biztosítani. 

208. § A helyiségekben a fűtést radiátoros fűtés biztosítja. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan 

műszaki állapotú tüzelő-, fűtőberendezést szabad használni. 

209. § A helyiségek elektromos hálózata, szerelvényei (kapcsolók, dugaszoló aljak, lámpatestek, stb.) 

berendezései (pl.: bojler), azok szerelési és csatlakoztatási módja, valamint védettsége feleljen meg a 

helyiségek jellegéből adódó tűzvédelmi szabványossági követelményeknek. 

210. § Sérült, tűz-, vagy balesetveszélyes elektromos szerelvényt, berendezést, készüléket használni 

nem szabad, azt elektromos képesítésű szakember által haladéktalanul meg kell javíttatni. Csak 

kifogástalan műszaki állapotú elektromos hálózat, szerelvény, berendezés, készülék használható! 

Ennek érdekében a villamos hálózatot, berendezést a vizesblokk helyiségei esetében – NAPRA 

PONTOSAN - 6 évente tűzvédelmi műszaki követelmények szempontjából felül kell vizsgáltatni és a 

tapasztalt, feltárt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni 

kell. (szerelői nyilatkozat!) 

211. § . A helyiségek világítását használat után le kell kapcsolni. Elektromos berendezést használaton 

kívül helyezés esetén a villamos tápellátásról le kell választani. 

212. § A Debreceni Tankerületi Központ épülete, annak helyiségei – beleértve a mögötti, hátsó 

vizesblokk helyiségeit is - összességében önálló rendeltetési egységnek minősülnek. Az vizesblokk 

helyiségei közvetlen tűzvédelmére korszerű tűzoltó készüléket helyeztek el a területén. A tűzoltó 

készülék oltásteljesítményét – OLTÓANYAGEGYSÉG-CSOPORTJÁT – az épület – mint önálló 

rendeltetési egység összesített alapterületétől függően kell megállapítani.  

213. § A tűzoltó-technikai terméket, többek között a tűzoltó készüléket jól látható, könnyen hozzá-

férhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz 

oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és a készüléket állandóan használható, 

üzemképes állapotban kell tartani. Helyéről eltávolítani, rendeltetésétől eltérő célra használni a tűzoltó 

készüléket – ha jogszabály arról másként nem rendelkezik – nem szabad, illetve TILOS! 

214. § A tűzoltó készülékek jogszabályban előírt időszakos felülvizsgáltatásáról és/vagy javíttatásáról 

– melyet csak OKF regisztrációs számmal rendelkező Debreceni Tankerületi Központ végezhet! – 

gondoskodni kell. Amennyiben az időszakos ellenőrzést, és/vagy javítást nem hajtották végre, a 

tűzoltó készülék nem tekinthető üzemképesnek. 

215. § Jobb láthatóság érdekében a tűzoltó készüléket a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat 

szerint világító/utánvilágító biztonsági jellel megfelelő módon meg kell jelölni. 

216. § A vizesblokk helyiségeiben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy egyéb 

más, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munka) csak a szabályzat III/3. fejezetében foglaltak 

maradéktalan betartásával, a szükséges személyi és tárgyi tűzmegelőzési feltételek előzetes 

meghatározásával és ezek ÍRÁSOS ENGEDÉLY-be foglalásával, az engedély kiadását követően 

szabad végezni, végeztetni! 

217. § A helyiségekben keletkező tűz esetére, a hozzájuk legközelebb lévő irodajellegű helyiségben, 

vagy az épületben, illetve a tűz jelzésére is alkalmas telefonkészülékek nyertek elhelyezést. A 

telefonkészülékek közelében fel kell tüntetni a segélyhívó- számokat (MENTŐK: 104, TŰZOLTÓK: 

105, RENDŐRSÉG: 107) valamint a tűzjelzés módját, mely az alábbi: 

a) tűzeset, káreset pontos helye (cím) 

b) mi ég, milyen anyag, a tűz terjedelme (m2), 

c) robbanásveszélyes anyag van-e veszélyben? 
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d) életveszély van e? 

e) tüzet jelző személy neve, a jelzésre használt telefonkészülék hívószáma.  

218. § 20.1.15. Tűzjelzést követően hozzá kell kezdeni a tűz esetére előírt, alapvetően szükséges 

tennivalók ellátásához a Tűzriadó Terv alapján! 

219. § 20.1.16. Napi munkaidő végén, illetőleg a helyiségek alkalmi használatát követően a használó 

munkavállalók a vizesblokkok helyiségei területét kötelesek tüzetesen átvizsgálni, és minden olyan 

rendellenes okot, körülményt, azonnal megszüntetni, amely a helyiségek, illetve az épület elhagyása 

után tüzet okozhat. 

Fenti szabályzat betartása, betartatása kötelező! 

 

XXI. FEJEZET  

TŰZVÉDELMI OKTATÁS, FELVILÁGOSÍTÁS 

20. A tűz elleni védekezés 

220. § A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 

törvény 22. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Debreceni Tankerületi Központ igazgatóját, 

valamint beosztott munkavállalóit tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, melyet az alábbiak szerint 

szabályozom. 

221. § A vezetőt, a beosztott dolgozókat tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni: 

a) felvételkori, illetve munkába állításkori az úgynevezett első tűzvédelmi oktatást  

b) évenként legalább egy alkalommal történő ismétlődő tűzvédelmi oktatásokat 

c) oktatáson való hiányzás után a pótoktatásokat és tűzesetet követően a rendkívüli 

tűzvédelmi oktatást kell tartani 

21. Jogszabályi előírás 

222. § A dolgozókra vonatkozó tűzvédelmi oktatásokat minden esetben csak KÖZÉP-, vagy 

FELSŐSZINTŰ TŰZVÉDELMI VÉGZETTSÉGGEL rendelkező tűzvédelmi szakember – a 

szerződéses tűzvédelmi tanácsadó tarthatja meg és dokumentálhatja! 

223. § Oktatások jellegétől függetlenül minden oktatást az oktatási naplóban kell dokumentálni  

224. § Az oktatást a Tűzvédelmi Szabályzat eseti - helyiségekre, tevékenységekre vonatkozó - 

tűzvédelmi használati szabályiból kell megtartani, valamint az oktatásnak tárgya kell, hogy legyen a 

tűz esetén szükséges tennivalók és a tűzoltó készülékek eszközök, berendezések kezelése, használata 

is.  

225. § A Debreceni Tankerületi Központ dolgozói részére tartandó éves ismétlődő tűzvédelmi oktatás-

nak az alábbi témakörökre kell kiterjednie: 

226. §  (1) a többszörösen módosított 1996. évi XXXI. Törvény munkavállalókra vonatkozó 

fejezeteire, előírásaira, 

(2) konkrét munkahely, munkafolyamat, anyag tűzveszélyességére, 

(3) általános tűzvédelmi használati szabályokra, előírásokra (OTSZ), 

(4) tűz esetén követendő magatartásra, 
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(5) tűzoltó készülékek kezelésére, használatára, 

(6) napi munkavégzés utáni feladatokra, 

(7) tűzvédelmi, tűzmegelőzési szabályok megszegésének követelményeire, tűzvédelmi 

szabálysértés, tűzvédelmi bírság lehetőségére 

227. § Az oktatásról felvett dokumentumnak - oktatási napló - tartalmaznia kell: 

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

b) az oktatás konkrét témaköreit, 

c) az oktatott dolgozók nevét, az aláírásokat, 

d) az oktató nevét, aláírását, 

e) Oktatás megtörténtét igazoló vezető aláírását, 

228. § Azt a vezetőt, vagy beosztott dolgozót, aki az éves ismétlődő tűzvédelmi oktatáson valamilyen 

oknál fogva (betegség, szabadság stb.) nem tudott részt venni, a munka újbóli felvételével egyidejűleg 

ún. pótoktatásban kell részesíteni! 

229. § Külső, idegen vállalat, DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT dolgozóit, amennyiben a 

Debreceni Tankerületi Központ bármely területén végeznek kampányszerű tevékenységet, (pl. 

szerelés, karbantartás, vagy alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység) úgy őket a tevékenység 

megkezdése előtt szintén rövid – a munkával, helyi veszélyforrásokkal kapcsolatos – tűzvédelmi 

oktatásban kell részesíteni.   

230. § A SZABÁLYZAT HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ – a DEBRECENI TANKERÜLETI 

KÖZPONT BÁRMELY területén bekövetkezett tűzesetet követően a Debreceni Tankerületi Központ 

dolgozóit ún. rendkívüli tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni! Ezt minden esetben tűzvédelmi 

tanácsadó köteles megtartani, dokumentálni. 

231. § A tűzvédelmi oktatások elhanyagolása felelősségre vonást, tűzvédelmi szabálysértést, vagy 

tűzvédelmi bírságot eredményez! Tűzvédelmi szempontból tájékozatlan dolgozó nem alkalmazható! 

 

XXII. FEJEZET 

TŰZRIADÓ TERV 

22. Tűzjelzés, riasztás 

232. § Aki a szabályzat hatálya alá tartozó Debreceni Tankerületi Központi épület bármely területén 

tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, az köteles elsősorban és haladéktalanul a területileg 

illetékes Hivatásos Tűzoltóságot () értesíteni! 

A TŰZOLTÓSÁG TŰZJELZŐ HÍVÓSZÁMA: 

105 

233. § A tűzjelzéskor az alábbi adatokat kell közölni 

a) Tűzeset, káreset pontos helye (cím). 

b) Mi ég, milyen anyag, épület stb., milyen terjedelemben (m2). 

c) Emberélet van-e veszélyben. 

d) Jelző személy neve, jelzésre használt telefonkészülék száma. 
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234. § A tűz észlelésével és a tűzoltóság felé történő jelzéssel egy időben haladéktalanul riasztani kell 

a tűz által érintett munkahelyen lévő, ott tartózkodó dolgozókat és természetesen a Debreceni 

Tankerületi Központ vezetőjét, amennyiben az adott időben nem tartózkodik a helyszínen. A dolgozók 

helyi, belső közvetlen riasztását az épület bármely helyiségében keletkezett tűz esetében, a „TŰZ 

VAN!... TŰZ VAN!” tűzilármával, kiáltásokkal kell végrehajtani.  

235. § Törekedni kell arra, hogy a tűz által érintett helyiségekből az ott tartózkodó személyeket 

szólítsuk fel arra, hogy az épületet – a tűz helyétől függően – vagy a főbe/kijáraton, vagy pedig a hátsó 

folyosón át hagyják el az utcai, vagy az udvari szabadtér irányába. KERÜLNI KELL a 

PÁNIKHANGULAT KIALAKULÁSÁT! 

236. § A kiürítést lehetőleg a Debreceni Tankerületi Központ vezetője – távollétében mindenkori 

megbízott helyettese irányítsa, végezze, végeztesse! 

237. § Személyi sérülésnél (pl. égési sérülés, füstmérgezés stb.) azonnal értesíteni kell a mentőket. 

A mentők segélyhívó száma: 

104 

238. § mentők kiérkezéséig a sérültet gyors és szakszerű elsősegélyben kell részesíteni! 

239. § Az elsősegélyt lehetőleg szakképzett elsősegélynyújtó személy végezze! 

240. § Amennyiben bűncselekmény (pl. Szándékos tűzokozás) alapos gyanúja merül fel, vagy nagyobb 

241. § épületkár, esetleg haláleset is történt, úgy a rendőrséget is késedelem nélkül értesíteni kell. 

A rendőrség segélyhívószáma: 

107 

242. § A tűzoltást megelőző műszaki intézkedések 

243. § Amennyiben kiterjedőben lévő és nagyobb tűzre van kilátás, úgy a tűzjelzéssel riasztással, 

épület kiürítésének megkezdésével egy időben, de még a tűzoltás megkezdése előtt az alábbi műszaki 

intézkedések végrehajtása kötelező. 

244. § A tűz által érintett Debreceni Tankerületi Központ épületének központi áramtalanítása! 

Áramtalanító tűzeseti főkapcsoló  az épület alagsorában lévő elektromos tokozáson – jelölve - 

található. Az épület leválasztó szakaszoló kapcsolói – jelölve – a helyiségekben találhatók. 

Áramtalanítást  lehetőleg az arra kioktatott, dolgozó végezze! 

23. Tűzoltás, mentés 

245. § Kisebb terjedelmű - 1,0 - 2,0 m2 – felületű tűz oltását a készenlétben tartott, rendelkezésre álló 

tűzoltó készülékekkel kell megkezdeni, végezni. Törekedni kell a tűz kezdeti fázisban való, rövid idő 

alatt történő eloltására! Fontos a készülékek használatának készség szintjén való ismerete. 

246. § Tűzoltó készülékek találhatók: a Tűzriadó Tervben található információk szerint. 

24. Anyagok, ingóságok mentése 

247. § Tűz esetén törekedni kell az anyagok, ingóságok szervezett mentésére, a tűz által még nem 

érintett, de veszélyeztetett anyagok, ingóságok biztonságos helyre történő szállítására. Az anyagok 

mentését a veszélyesebb tűzveszélyességi osztályú illetve értékesebb anyagokkal, eszközökkel kell 

kezdeni, azok biztonságos helyre történő elszállításáról kell először gondoskodni. 

248. § Az anyagok mentését a Debreceni Tankerületi Központi vezető által kijelölt dolgozók, az ő 

irányításával kell, hogy végezzék. 

249. § Mindenki köteles az oltáshoz mentéshez, menekítéshez – testi épségét nem veszélyeztetve - a 

tőle elvárható maximális eszmei és fizikai segítséget megadni! 
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A tűzoltó egységek a tűz jelzését követően várhatóan 10 percen belül a helyszínre érkeznek. 

250. § A tűzoltó egységek parancsnokát röviden tájékoztatni kell 

a) A kialakult helyzetről, a már megtett, vagy a még meg nem tett intézkedésekről (pl. 

áramtalanítás, robbanásveszélyes anyagok helyzete, tűzoltás stádiuma, társszervek 

értesítése stb.) 

b) A tűz épületen belüli pontos helyéről, optimális megközelíthetőségéről, a legközelebbi 

vízvételi lehetőségről, tűzoltó készülékek, valamint a helyi egyéb veszélyforrásokról. 

22.14. A rövid szóbeli tájékoztatást követően mindenki köteles a kiérkező egységek parancsnokának 

(tűzoltás vezető) utasításait maradéktalanul betartani, végrehajtani! 

22.15. Minden tűzesetet – az eloltott vagy emberi beavatkozás nélkül megszünteket is – haladéktalanul 

jelenteni kell a hivatásos tűzoltóságnak, és a helyszínt – eloltott tűz esetén is – a tűzvizsgálat 

megkezdéséig változatlanul kell hagyni! 

A tűzjelzés állampolgári kötelesség! 

25. Tűzriadó Terv ismertetése, betartása 

251. § A Tűzriadó Tervet a Debreceni Tankerületi Központ vezetőjével, beosztott dolgozóival, meg 

kell ismertetni, hogy tűz esetén a benne foglaltakat készség szintjén alkalmazni tudják, ezért azt az 

éves ismétlődő oktatásokon, vagy új dolgozó belépéskori oktatásán ismertetni kell. 

252. §  A Debreceni Tankerületi Központ esetében évente egy alkalommal tűzriadó és épület kiürítési 

gyakorlatot kell tartani és azt feljegyzés formájában dokumentálni kell, amit legalább 6 évig meg kell 

őrizni. 

253. § Fenti tűzriadó terv betartása, valamint tűz esetén, készség szintjén történő alkalmazása kötelező! 
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OKTATÁSI NAPLÓ 

(MINTA) 

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

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

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

 

Az oktatás jellege     Az oktatott dolgozók  

- előzetes (alap) oktatás   - új belépők, 

- ismétlődő oktatás,    - munkakört vagy munkahelyet változ- 

        tatók (belső, üzemközi áthelyezés, át-csoportosítás) 

      - tartós távollétről visszatérők 

formája       

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

- gyakorlati oktatás    - más gazdálkodó szervezet dolgozói 

        - alkalomszerű tűzvédelmi tevékenységet 

         végzők 

oka:        

- tűzvédelmi szab. előírása   - tűzvédelmi szakvizsgáztatás 

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

- új tűz- és robbanásveszélyes, illetve  

 - robbanásveszélyes technológia, 

- tűzeset utáni 

- hivatásos tűzoltóság rendelkezése 

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

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

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

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

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

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

A megfelelő rész aláhúzandó vagy bekarikázandó 
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S.sz. 

Az oktatásban részesültek 

Megjegyzés 

neve aláírása 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

Az oktató aláírása:.........................................................beosztása:......................................
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TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ 

(MINTA) 

Tűzoltó készülékek negyedéves felülvizsgálata 

A felülvizsgálat helye: 

Név:  

Cím: 

A felülvizsgálat időpontja: 

Az ellenőrzések elvégzéséért és a napló vezetéséért 

felelős:  

Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM 

rendelet 264. § (1) bekezdésében foglaltak 

szerint 

Sor- 

szám 

A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább 

negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék 

A vizsgálat eredménye 

Megfelelt 
Nem felelt 

meg 

1. Az előírt készenléti helyen van-e?   

2. Rögzítése biztonságos-e?   

3. Jól látható, könnyen hozzáférhető?   

4. 
Magyar nyelvű használati utasítása a készülékkel szemben állva 

olvasható? 
  

5. Használata nem ütközik-e akadályba?   

6. 
Valamennyi nyomásmérő/jelző műszer jelzése a működési 

zónában található? 
  

7. Hiánytalan szerelvényekkel ellátott?   

8. 
Fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló 

címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen? 
  

9. Karbantartása esedékes?   

10. Készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető   

11. Állapota kifogástalan, üzemszerű?   

Megjegyzés:  

 ……………………………….. ……………………………….. 

 Ellenőrzést végző Üzemben tartó 
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TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK ELLENEŐRZÉSE, KARBANTARTÁS 

 

Tűzoltó készülékek ellenőrzése, karbantartás 

Készenlétben tartó neve: 

Címe: 
2017. 

Tűzoltó készülék ellenőrzést végző Debreceni Tankerületi Központ neve: 

 

Címe: 

Készenlétben tartói ellenőrzést végző személy neve: 

 

Aláírása: 

Ssz. 

A tűzoltó készülék Alapkarbantartás Középkarbantartás Teljes körű karbantartás 
Készenlétben tartó általi 

negyedéves ellenőrzés 
Megjegyzés 

Típusa Gy.sz. Olt.telj. Dátum Ell.vég Aláírás Dátum Ell.vég Aláírás Dátum Ell.vég Aláírás I. II. III. IV. 
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Tűzoltó készülékek ellenőrzése, karbantartás 

Készenlétben tartó neve: 

Címe: 
2017. 

Tűzoltó készülék ellenőrzést végző Debreceni Tankerületi Központ neve: 

 

Címe: 

Készenlétben tartói ellenőrzést végző személy neve: 

 

Aláírása: 

Ssz. 

A tűzoltó készülék Alapkarbantartás Középkarbantartás Teljes körű karbantartás 
Készenlétben tartó általi 

negyedéves ellenőrzés 
Megjegyzés 

Típusa Gy.sz. Olt.telj. Dátum Ell.vég Aláírás Dátum Ell.vég Aláírás Dátum Ell.vég Aláírás I. II. III. IV. 

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.                  
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ENGEDÉLY TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE 

Sorszám: ______ /201__ 

 

Az 201__ év ....................... hó ...... napján megtartott helyszíni szemle, valamint az 54/2014. (XII. 5.) 

BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 184-185. §-a alapján:  

A munkavégzés időtartama:  

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

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

A munkavégzés általános tűzvédelmi előírásai: 

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

távolítani. 

Az el nem távolítható gyúlékony anyagokat nedves ponyvával le kell takarni. 

Tűzoltás céljára ….….. db …….… kg-os, ………..……. oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó 

készüléket kell készenlétbe helyezni. 

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

tűzvédelmi szakvizsgával. 

A munkavégzés ideje alatt gázkoncentráció mérés szükséges: igen  nem  

Tűz esetén a tűzoltóságot 105 vagy a ………………….… hívószámot értesíteni kell. 

A munkát végző(k) neve: 

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

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

 

A(z) .................................................................................... helyiségben (szabadtéren) végzett 

tűzveszélyes tevékenységet ..................................................................................... (a munka pontos 

megnevezése) az alábbi tűzvédelmi előírások végrehajtása és folyamatos betartása mellett 

engedélyezem:  

 

A biztonságos munkavégzés érdekében az alábbi biztonsági intézkedések megtétele szükséges: 

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

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

A munkavégzés helyén az alábbi tűzvédelmi felszereléseket kell biztosítani: 

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

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

 

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

 Engedélyt kiadó aláírása 
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Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, azok végrehajtásáért és folyamatos 

betartásáért büntetőjogilag felelősséget vállalok.  

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

 

 

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

 Munkát végző aláírása 

A munka befejezését az engedélyezőnek jelenteni kell! 

FIGYELMEZTETÉS: A tűzveszélyes tevékenységet csak az engedélyben rögzített előírások 

végrehajtása és folyamatos betartása mellett szabad végezni. Hatósági ellenőrzés esetén az engedélyt 

fel kell mutatni.  

Az engedély két azonos példányban készült. Az engedély egy példányát az engedélyező 

rendszeresített irattartóban (dossziéban) elhelyezni köteles.  

MEGJEGYZÉS: 

Amennyiben az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személy azt saját tulajdonában lévő 

létesítményben, épületben, szabad téren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem 

szükséges. 

A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye 

szerinti létesítmény vezetőjével, vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi 

sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki. 

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

 

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

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

 Létesítmény vezetője, vagy megbízottja 

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

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

 Munkát végző aláírása 

 

Tevékenység befejezése után a munkaterület átadása-átvétele 

A(z) …………………………….……………..……………… munka befejezéséről a munkavégzésre 

közvetlenül utasítást adót és/vagy tevékenységet közvetlenül irányítót/tájékoztattam. Ezt követően a 

helyszínen az elvégzett munkát, annak teljes területét átvizsgáltuk, ezzel a munkaterületet átadtam, 

illetve azt átvettem.  

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

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

 Munkaterületet átadó Munkaterületet átvevő 
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TŰZVÉDELMI BÍRSÁG 

254. § A tűzvédelmi hatóság a 27.10. pontban megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített 

mértékben, továbbá a Ksktv.-ben (kéménysepréssel kapcsolatos törvény) meghatározott esetekben 

tűzvédelmi bírságot szabhat ki. A 27.10. pontban foglalt táblázat 1-8., 12-16. a), 17-18., 20-24., 29., 

30. és 36. sorában rögzített szabálytalanságok esetén - az 5. § szerinti eljárások kivételével - a 

tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező. 

255. § Ha a tűzvédelmi bírsággal sújtható szabálytalanság ismételten fordul elő, a tűzvédelmi bírságot 

ki kell szabni. 

256. § Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért 

kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000.- forint. 

257. § A tűzvédelmi bírság kiszabására első fokon – a 27.10. pontban 39. sorában rögzített esetet 

kivéve - a szabálytalanságot észlelő tűzvédelmi hatóság jogosult abban az esetben, ha az észlelt 

szabálytalanság a hatóság adott eljárásához közvetlenül kapcsolódik, vagy a szabálytalanság 

helyszínének tűzvédelmi hatósági ellenőrzésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. A 27.10. 

pontban 39. sorában rögzített esetben a központi szerv jogosult a bírság kiszabására. 

258. § Másodfokon az I. fejezetben megjelölt másodfokú hatóság jár el. 

259. § A Ttv. 43. §-ában meghatározott tűzvédelmi bírságot a bírságot kiszabó határozat jogerőre 

emelkedésétől számított 30 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 10023002-00283494-20000002 számú bírság letéti számla javára kell banki vagy 

készpénz átutalási megbízással befizetni (a továbbiakban: befizetés). 

260. § A befizetés során az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „tűzvédelmi bírság” 

szöveget, a határozat számát és a bírságfizetésre kötelezett nevét. 

261. § A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, 

valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége 

alól. 

262. § A tűzvédelmi bírság ugyanazon tényállás mellett - az azonnal megszüntethető 

szabálytalanságok kivételével - a tűzvédelmi bírságot kiszabó jogerős határozat közlését követő két 

hónap elteltével szabható ki ismételten. 

263. § A tűzvédelmi bírság kiszabásáról szóló jogerős határozatot költségvetési okokból a központi 

szerv költségvetési intézményével is közölni kell. 

264. § A tűzvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás a hatóságnak a jogsértésről való 

tudomásszerzésétől számított három hónapon belül, de legkésőbb a jogsértés bekövetkezését követő 

egy éven belül indítható meg. Ha a jogsértő magatartás folyamatos, a határidő a magatartás 

abbahagyásakor kezdődik. Ha a jogsértő magatartás azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy 

állapotot nem szüntetnek meg, a határidő mindaddig nem kezdődik el, amíg ez a helyzet vagy állapot 

fennáll. 

265. § A tűzvédelmi hatóság, a Ksktv. 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatást követően a 

szabálytalan állapot megszüntetéséig megtiltja az égéstermék-elvezető üzemeltetését. 

266. § Amennyiben az égéstermék-elvezetőt az (1) bekezdésben meghatározott tilalom ellenére tovább 

üzemeltetik, vagy a szabálytalan állapot megszüntetése előtt ismét üzembe helyezik, az ingatlan 

tulajdonosával szemben a tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot szabhat ki. 

267. § A tűzvédelmi hatóság helyszíni vizsgálatánál a közszolgáltató köteles képviseletéről 

gondoskodni. 
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268. § A Ksktv.-ben meghatározott közszolgáltatói tevékenységre vonatkozó szabályok megszegése 

esetén a területi szerv, a Ksktv. 9. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott kötelezettségek 

megszegése esetén a helyi szerv jogosult a bírság kiszabására. 

269. § A Ksktv. 12. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben a tűzvédelmi hatóság felügyeleti 

jogkörében a vitás ügyet kivizsgálja. Ha a tűzvédelmi hatóság a kérelemnek helyt ad, írásban, 

határidővel felhívja a közszolgáltatót a szakmai nyilatkozat kiadására vagy módosítására. 

270. § Ha a közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének a tűzvédelmi hatóság 

által megadott határidőn belül nem, vagy nem a felhívásban meghatározottaknak megfelelően tesz 

eleget, terhére a tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot szabhat ki. 

271. § A közszolgáltatóval szemben tűzvédelmi bírságot kiszabó határozatot a tűzvédelmi hatóság az 

ellátásért felelős önkormányzatnak másolatban megküldi. 
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1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez 

1. Tűzvédelmi szabálytalanság 

Tűzvédelmi 

bírság  

legkisebb 

mértéke  

/Ft/ 

Tűzvédelmi bírság  

legnagyobb mértéke  

/Ft/ 

2. tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 10 000 1 000 000 

3. tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és 

az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is 

szükséges 

20 000 3 000 000 

4. tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- 

vagy robbanásveszélyt idéztek elő 

20 000 1 000 000 

5. menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése 

oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges 

átbocsátóképesség nem biztosított 

20 000 800 000 

6. tömegtartózkodásra szolgáló építmény, építményrész 

esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat 

leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges 

átbocsátóképesség nem biztosított 

30 000 1 000 000 

7. menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, 

leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem 

szüntethető meg azonnal 

30 000 1 200 000 

8. tömegtartózkodásra szolgáló építmény, építményrész 

esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat 

lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára 

az nem szüntethető meg azonnal 

40 000 1 500 000 

9. épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret 

alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel 

nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli 

üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak a 

kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli 

leszűkítése 

20 000 500 000 

10. az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú 

installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá 

egyéb éghető anyagoknak az elhelyezéssel érintett fal- 

vagy a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét 

borító elhelyezése (a beépített építési termékek és a 

biztonsági jelek kivételével) 

20 000 500 000 

11. a kiürítési számítással igazolt/igazolható létszám túllépése 30 000 3 000 000 
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12. jogszabály vagy hatóság által előírt, a tűz- vagy füstszakasz 

határon beépített tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás 

megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása 

30 000 200 000 

13. ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási 

felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított 

30 000 1 000 000 

14. szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, 

oltóvízkivétel, felhasználás akadályozása 

30 000 1 000 000 

15. a tűzoltóság beavatkozásának akadályozása 20 000 2 000 000 

16. a létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra 

vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban 

rögzített, a létszámra, illetve a képzésre vonatkozó 

előírások megszegése 

50 000 2 000 000 

17. tűzoltókészülék készenlétben tartásának hiánya (a 

veszélyes árut szállító járművek kivételével) 

20 000 50 000 

18. tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut 

szállító járművek kivételével) 

10 000 30 000 

19. a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző 

vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, 

karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének 

akadályozása, ha a védett tér 

  

 a) legfeljebb 100 m2 alapterületű: 

b) 101-500 m2 alapterületű: 

c) 500 m2 feletti alapterületű: 

50 000 

100 000 

200 000 

400 000 

1 000 000 

2 000 000 

20. tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály 

vagy hatóság által előírt állandó felügyelete, tűzátjelzés 

hiánya 

100 000 1 500 000 

21. jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy 

tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibái 

igazolt megszüntetésének, vagy a megszüntetésre tett 

intézkedés kezdeményezésének hiánya, amennyiben a hiba 

észlelése óta több mint 8 nap eltelt 

50 000 1 000 000 

22. jogszabály vagy hatóság által előírt, az Országos 

Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben 

meghatározott érintett műszaki megoldás készenlétben 

tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének, 

felülvizsgálatának, nyomáspróbájának, a feltárt hibák 

igazolt javításának hiánya, amennyiben az nem tartozik 

más tűzvédelmi bírságtétel alá 

30 000 1 000 000 
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23. jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag 

beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása 

30 000 1 000 000 

24. tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes 

tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen 

irányítása 

50 000 500 000 

25. hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga 

oktatásszervezői tevékenység, illetve tűzvédelmi 

szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való 

közreműködés 

50 000 500 000 

26. tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki 

követelménytől eltérő végzése (természetes személy vagy 

gazdasági társaság) 

50 000 1 000 000 

27. tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése 50 000 1 000 000 

28. a) ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a 

tűzvédelmi tervező nem a vonatkozó jogszabályoknak, 

hatósági előírásoknak megfelelően tervezte meg az 

építményt 

b) ha a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető valótlan 

nyilatkozatot adott 

30 000 1 000 000 

29. ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi 

oktatásáról, illetve - amennyiben tűzvédelmi szabályzat 

készítésére kötelezett - a tűzvédelmi szabályzat 

megismertetéséről a munkába lépéskor - igazolt módon - 

nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több 

mint 15 nap eltelt 

30 000 1 500 000 

30. ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a 

tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi 

oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat 

megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi 

szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban 

rögzített határidőre - igazolt módon - nem gondoskodott és 

a határidő lejárta óta több mint 15 nap eltelt 

30 000 1 000 000 

31. ha az üzemeltető - aláírt megállapodással, megbízással 

dokumentálva - megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi 

szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás 

igénybevételével nem gondoskodik a létesítmény 

tűzvédelméről ott, ahol ezt jogszabály előírja 

50 000 500 000 

32. ha a jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által 

előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készíttetik el 

50 000 250 000 

33. ha a jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából 

a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, 

50 000 200 000 
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vagy az a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem 

tartalmazza 

34. ha az építményben raktározott, tárolt anyag, termék 

mennyisége meghaladja az építmény létesítésekor, 

átalakításakor hatályban lévő jogszabály szerinti 

tűzterhelési értékeket 

30 000 2 000 000 

35. a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi 

felülvizsgálat hiánya 

50 000 1 000 000 

36. a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi 

felülvizsgálati minősítő iratban feltárt - tűzveszélyes vagy 

soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott - hibák igazolt 

megszüntetésének hiánya 

40 000 300 000 

37. ha az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-

tűzvédelmi tervet vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi 

tervet nem készíti, készítteti el 

50 000 200 000 

38. a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló 

változások bejelentésének elmulasztása az állandó 

készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság 

vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett 

létesítményi tűzoltóság felé 

30 000 1 000 000 

39. ha a tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató 

nem az adott jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte 

50 000 1 000 000 

40. a tűzoltó-technikai termék, építési termék tűzvédelmi célú 

ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának, 

javításának a műszaki előírásokban, vagy a tűzvédelmi 

hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő 

végzése, vagy ezen tevékenység során a termék 

működőképességének veszélyeztetése, amennyiben az nem 

tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá 

50 000 1 000 000 

41. ha a jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött 

tűzoltó-technikai termék forgalmazásához nem kérték meg 

a hatóság engedélyét 

200 000 3 000 000 

42. a tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi 

szabályzatokban foglalt egyéb előírások megszegése 

20 000 60 000 

43. a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, 

tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, 

birtoklására vonatkozó tűzvédelemmel összefüggő 

előírások megszegése 

20 000 1 000 000 

44. a termőföld védelméről szóló törvényben előírt 

hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség 

40 000 200 000 
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elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem 

gondoskodnak 

45. jogszabály által előírt hő- és füstelvezető rendszer 

létesítésének, üzemeltetésének, ellenőrzésének, 

felülvizsgálatának, karbantartásának hiánya, működésének 

akadályozása 

50 000 1 000 000 

46. az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságait igazoló 

tűzvédelmi szakértői nyilatkozatnak a tűzvédelmi 

hatósághoz történő megküldésének elmulasztása 

30 000 100 000 

47. ha a tűzvédelmi szakértő az építményszerkezetek 

tűzvédelmi tulajdonságairól valótlan nyilatkozatot tesz 

50 000 1 000 000 

48. irányított égetés végzése a tűzvédelmi hatóság engedélye 

nélkül 

50 000 500 000 

49. szabadtéri égetés során az alkalomszerű tűzveszélyes 

tevékenységre és az irányított égetésre vonatkozó 

tűzvédelmi előírások be nem tartása 

20 000 400 000 

50. eltérés a nemzeti szabványok tűzvédelmi előírásaitól és a 

tűzvédelmi műszaki irányelvek rendelkezéseitől a 

tűzvédelmi hatóság jóváhagyása nélkül 

50 000 1 000 000 

51. eltérés a tűzvédelmi hatóság által jóváhagyott eltérő 

műszaki megoldástól, kivéve, ha a jogszabályban, nemzeti 

szabványban vagy tűzvédelmi műszaki irányelvben foglalt 

műszaki megoldást alkalmazzák 

50 000 1 000 000 

 

XXIII. A TŰZVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS IRATOK, ELŐÍRÁSOK 

MELYEKET A VEZETŐI IRODÁBAN MEGFELELŐ HELYEN KELL TARTANI, MEGŐRÍZNI 

Tűzvédelmi Szabályzat és mellékletei. Tűzriadó Terv. 

Dolgozók tűzvédelmi oktatásáról készült nyilvántartás, napló. 

Elektromos hálózat tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatáról készült jegyzőkönyv. 

Villámvédelem szabványossági felülvizsgálatáról készült mérési jegyzőkönyv. 

Kémények – ha van - füsttömörségi vizsgálatáról készült tanúsítvány. 

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez kiadott engedélyeket. 

Tűzoltó készülék készenlétben tartói nyilvántartást és ellenőrzési dokumentumot. 

Fenti tűzvédelmi ügyiratanyagokat a Debreceni Tankerületi Központ vezetője, vagy az általa ezzel 

megbízott személy köteles megbízható helyen – irodában - megőrizni, azokat naprakész állapotban 

tartatni.
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Műszaki megoldások ellenőrzése, karbantartása, felülvizsgálata 

Ssz. érintett műszaki megoldás 

üzemeltetői ellenőrzés időszakos felülvizsgálat karbantartás 

ciklusidő 

dokumentálás 

szükségessége 

és módja 

ciklusidő 

dokumentálás 

szükségessége és 

módja 

ciklusidő 

dokumentálás 

szükségessége és 

módja 

 tűzoltó készülék 
3 hónap (+ 1 

hét) 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

nincs követelmény 

6 hónap (+ 1 

hónap) 1) 

12 hónap (+ 1 

hónap), 2) 

5 év (+ 2 

hónap), 

10 év (+ 2 

hónap) 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

 

fali tűzcsap, vízforrások a természetes 

vízforrás kivételével, nyomásfokozó 

szivattyú, száraz oltóvízvezeték 

6 hónap (+ 1 

hét) 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

12 hónap (+ 1 hét) 
Tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 

Az időszakos 

felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

 beépített tűzjelző berendezés 

1 nap, 

1 hónap, 

3 hónap (+ 1 

hét) 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

6 hónap (+ 1 hét), 

12 hónap (+ 1 hét) 

tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 

Az időszakos 

felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

 beépített tűzoltó berendezés 
1 hét, 

1 hónap 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

12 hónap (+ 1 hét) 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 

Az időszakos 

felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 
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Ssz. érintett műszaki megoldás 

üzemeltetői ellenőrzés időszakos felülvizsgálat karbantartás 

ciklusidő 

dokumentálás 

szükségessége 

és módja 

ciklusidő 

dokumentálás 

szükségessége és 

módja 

ciklusidő 

dokumentálás 

szükségessége és 

módja 

 tűz- és hibaátjelző berendezés 1 nap 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

6 hónap (+ 1 hét) 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 

Az időszakos 

felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

 tűzoltósági kulcsszéf 1 nap 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

6 hónap (+ 1 hét) 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 

Az időszakos 

felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

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

üzemeltetési napló 

Az időszakos 

felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

 tűzoltó felvonó 
3 hónap (+ 1 

hét) 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

12 hónap (+ 1 hét) 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 

Az időszakos 

felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

 evakuációs hangrendszer 1 nap 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

6 hónap (+ 1 hét) 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 

Az időszakos 

felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

 biztonsági világítás 1 hónap 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

12 hónap (+ 1 hét, 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 

Az időszakos 

felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 
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Ssz. érintett műszaki megoldás 

üzemeltetői ellenőrzés időszakos felülvizsgálat karbantartás 

ciklusidő 

dokumentálás 

szükségessége 

és módja 

ciklusidő 

dokumentálás 

szükségessége és 

módja 

ciklusidő 

dokumentálás 

szükségessége és 

módja 

 
pánikzár, vészkijárati zár, vészkijárat 

biztosító rendszer 

Minden 

rendezvény 

előtt , de 

legalább 3 

hónap (+ 1 

hét) 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

6 hónap (+ 1 hét 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 

Az időszakos 

felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

 

tűzgátló 

lezárások 

tűzgátló nyílászárók 1 hónap 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

6 hónap (+ 1 hét 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 

Az időszakos 

felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

 tűzgátló záróelemek nincs követelmény 6 hónap (+ 1 hét 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 

Az időszakos 

felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

 

hő és füst 

elleni 

védelem 

megoldásai 

füstelvezető, légpótló 

szerkezet 

3 hónap (+ 1 

hét) 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

6 hónap (+ 1 hét 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 

Az időszakos 

felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

 
füstelszívó, légpótló 

ventilátor 

3 hónap (+ 1 

hét) 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

6 hónap (+ 1 hét 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 

Az időszakos 

felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

 füstmentesítő ventilátor 
3 hónap (+ 1 

hét) 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

6 hónap (+ 1 hét 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 

Az időszakos 

felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 
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Ssz. érintett műszaki megoldás 

üzemeltetői ellenőrzés időszakos felülvizsgálat karbantartás 

ciklusidő 

dokumentálás 

szükségessége 

és módja 

ciklusidő 

dokumentálás 

szükségessége és 

módja 

ciklusidő 

dokumentálás 

szükségessége és 

módja 

 füstcsappantyú, zsalu,  
3 hónap (+ 1 

hét) 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

6 hónap (+ 1 hét 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 

Az időszakos 

felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

 füstgátló nyílászáró 
3 hónap (+ 1 

hét) 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

6 hónap (+ 1 hét 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 

Az időszakos 

felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

 mobil füstkötény 
3 hónap (+ 1 

hét) 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

6 hónap (+ 1 hét 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 

Az időszakos 

felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

 
biztonsági tápforrásnak minősülő 

dízelaggregátor 

1 hónap (+ 3 

nap) 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

6 hónap (+ 1 hét) 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 

Az időszakos 

felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

 
biztonsági tápforrásnak minősülő 

akkumulátor, szünetmentes tápegység 

1 hónap (+ 3 

nap) 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

6 hónap (+ 1 hét) 
tűzvédelmi 

üzemeltetési napló 

Az időszakos 

felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

1) Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék alapkarbantartása (szén-dioxiddal oltó kivételével) 

2) Az MSZ EN 3, MSZ EN 1866 szabvány alapján gyártott tűzoltó készülékek és az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott szén-dioxiddal oltó tűzoltó 

készülék alapkarbantartása
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TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KÉSZENLÉTBEN TARTÁSA 

272. § Tűzoltó készülékek és az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségek: 

Oltóanyag-

egység [OE] 

MSZ EN 3-7 szabvány 

szerinti tűzosztály 

MSZ EN 1866 

szabvány szerinti 

tűzosztály 

A B  

1 5A 21B  

2 8A 34B  

3  55B  

4 13A 70B  

5  89B  

6 21A 113B  

9 27A 144B  

10 34A   

12 43A 183B  

15 55A 233B  

16   I B 

17   II B 

18   III B 

19   IV B 

 

273. § Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is 

előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, 

melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell 

figyelembe venni. 

274. § Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani 

a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként, 

b) ahol e rendelet előírja és, 

c) jogszabályban meghatározott esetekben. 

 

 



A DebreceniTankerületi Központ 

KLIK/082/3883-18/2017. (06.16.) szabályzata 

A Debreceni Tankerületi Központ 

Tűzvédelmi szabályzata 

 

50 

 

Önálló rendeltetési egység 

vagy szabadtér alapterületig 

m2 

Általános esetben 
Robbanásveszélyes anyag 

tárolása 

 

50 2 6 

100 3 9 

200 4 12 

300 5 15 

400 6 18 

500 7 21 

600 8 24 

700 9 27 

800 10 30 

900 11 33 

1.000 12 36 

minden további 250 +2 +6 

275. § Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás vagy 

nem kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben, tűzszakaszokban és 

a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű 

helyiségeket, amelyek tekintetében – gazdálkodó vagy rendeltetési egységenként – az előzőekben 

foglaltakat kell alkalmazni. 

276. § A tűzvédelmi hatóság az előzőekben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, 

eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja. 

277. § A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a 

tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt 

felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. 

278. § Legalább 2,0 kg töltettömegű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2,0 liter 

töltettérfogatú tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani. 
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XXIV. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

26. A szabályzat hatályba lépése 

2017. ………………….. lép hatályba a Debreceni Tankerületi Központ Tűzvédelmi Szabályzata és 

visszavonásáig érvényes. 

27. A szabályzat hozzáférhetősége, módosítása, egyéb kérdések 

279. § A szabályzat tartalmát a Debreceni Tankerületi Központ minden dolgozójával ismertetni kell.  

280. § A Tűzvédelmi Szabályzatot 1 példányban, a Debreceni Tankerületi Központ irodájában, a 

tűzvédelmi dokumentációk tárolására rendszeresített iratgyűjtőben kell elhelyezni, így hozzáférhetővé 

tenni az ott dolgozó alkalmazottak, valamint ellenőrzéskor a tűzvédelmi hatóság számára is. 

281. § A Debreceni Tankerületi Központ igazgatójának – szükség esetén - gondoskodnia kell jelen 

szabályzat tűzvédelmi szakember által történő módosításáról, aktualizálásáról, új rendelkezések 

hatálybalépése, vagy a Debreceni Tankerületi Központnél bekövetkező változás esetén. 

282. § A Tűzvédelmi szabályzat előírásait módosítani vagy hatályon kívül helyezni csak az azt kiadó, a 

Debreceni Tankerületi Központ igazgatója jogosult.  

283. § Az egyéb, nem szabályozott kérdésekben a jogszabályok előírásai az irányadóak! 

 

Debrecen, 2017. ………………………………….. 

 

 

 

 

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

                     Tankerületi Igazgató 

 


