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Az 1996. évi XXXI. Törvény és a 9/2008. (II.. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos 

Tűzvédelmi Szabályzat alapján az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tüzek 

megelőzésére, a tűzeseteknél való segítségnyújtás és a munkáltató Pesterzsébeti Szociális 

Foglalkoztató (1201 Budapest, Baross u. 91-95. és Hosszú u. 73.) területén tartózkodók 

jogainak, kötelezettségeinek szabályozására a következő 

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATOT 

adom ki. 

 

I. fejezet  

 

A tűzvédelmi szabályzat hatálya 

1. A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed: 

 

 a Foglalkoztató teljes területére, az abban végzett tevékenységre, 

 a Foglalkoztató területén foglalkoztatott munkavállalókra, 

 A létesítmény területén munkát végző idegen cégekre, külső vállalkozókra, 
valamint munkavállalóira. 

 

2. A szabályzatban foglalt tűzvédelmi követelményeket köteles minden munkavállaló 
megtartani és az oda érkezőkkel megtartatni. 

3. Aki a tűzvédelmi jogszabályok, szabványok és a Foglalkoztató Tűzvédelmi 
Szabályzatának rendelkezéseit megszegi fegyelmi vétséget követ el. 
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II. fejezet 

 

A tűzvédelmi feladatokat is ellátó 

személyek feladatai és kötelezettségei 

 

Az Intézmény vezetőjének tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei 
 

 Tűzvédelmi szabályzat kiadása, módosítása. 

 A Foglalkoztató területén biztosítja a tűzvédelmi követelmények érvényre juttatását, 

ellenőrzését. 

 A tűzvédelmi feladatok ellátására biztosítja a pénzügyi fedezetet.  

 Évente legalább egy alkalommal tűzvédelmi szemlét tart. 

 Megszervezi a tűzvédelmi oktatást. 

 Részt vesz az önkormányzati tűzoltóság által tartott ellenőrzéseken.  

 A Foglalkoztató területén belső átalakítások, munkaeszközök beállítása esetén 

érvényesíti a tűzvédelmi szabványokban, szabályokban előírtakat. 

 Kiadja a tűzveszélyes munkavégzésre az írásos engedélyt, vagy írásban megbízza 

egyik vezető munkatársát.  

A gazdasági vezető tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei 

 Elősegíti az intézmény területén a tűzvédelmi jogszabályok érvényesülését.  

 Területén betartja és betartatja a tűzvédelmi előírásokat.  

 Részt vesz a tűzvédelmi szemléken.  

 Ellenőrzi a különböző részlegek vezetőinek tűzvédelmi tevékenységét.  

 Gondoskodik a tűzoltó készülékek negyedéves ellenőrzéséről és az éves 

felülvizsgálatról és karbantartásáról.  

 

Az irodavezető, munkaügyi előadó tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei 
 

 Tűzvédelmi tevékenységét az intézményvezető irányi tásával végzi. 

 Gondoskodik az irattárak rendjéről. 

 Gondoskodik az iroda rendjéről. 

 Betartja és betartatja a tűzvédelmi szabályokat.  

 Megtartja, az új belépök tűzvédelmi oktatását.  

 Lebonyolítja az éves ismétlődő tűzvédelmi oktatást. 
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 A tűzvédelmi szabálytalanságokat jelzi az intézmény vezetőének.  

 Figyelemmel kíséri az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatok időben történő 

elvégzését, a hiányosságok megszüntetését, a felülvizsgálatok nyilvántartását.  

A papír és a vegyes részleg vezetőjének tűzvédelmi feladatai és kötelezettsége 
 

 Sajátterületén gondoskodik a tűzvédelmi jogszabályok betartásáról. 

 Gondoskodnak róla, hogy a dolgozóik részt vegyenek az éves ismétlődő tűzvédelmi 

oktatásokon.  

 Betartják és megkövetelik a tűzvédelmi szabályok betartását.  

 Elvégzik a tűzveszélyes munkavégzés előzetes egyeztetését. 

 

A munkavállalók feladatai és kötelezettségei 

 
 Kötelesek megismerni az általános, munkakörükre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, 

a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat. 

 Kötelesek részt venni a tűzvédelmi oktatáson és elsajátítani a Foglalkoztató területén 

lévő tűzoltó készülékek és eszközök kezelését és használatát.  

 Munkaköri feladataikat a vonatkozó tűzvédelmi előírások megtartásával kell 

végezniük. 

 Esetleges tűzeset alkalmával elsődleges feladatuk az ellátottak biztonságba helyezése, 

majd a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel a tűz oltása. 

 A tűzjelzésnek tartalmaznia kell: pontos címet, mi ég, van-e életveszély, a jelző 

nevét, a jelzésre használt telefon számát. 

A tűzvédelmi megbízott feladatai 

 

 Tevékenységét a vezető irányításával látja el, köteles a vezetőre háruló tűzvédelmi 

feladatok teljesítéséhez szakmai javaslatot kidolgozni, intézkedést kezdeményezni. 

 Tevékenysége során különös hangsúlyt helyez a tűzjelzés, a kiürítés, a tűzszakaszolás 

és a tűzoltás feltételeinek működőképes biztosítására.  

 Elkészíti a tűzvédelmi szabályzatot, és naprakészen tartja. 

  Elkészíti a tűzveszélyességi osztályba sorolást. 

  Kidolgozza a tűzriadó tervet. 

  Értékeli az Foglalkoztató tűzvédelmi helyzetét (személyi, tárgyi feltételek), 

kidolgozza a tűzbiztonsági koncepciót. 
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     A tűzvédelmi problémák megoldását kezdeményezi, javaslatot, véleményt készít.  

     A beruházások során (építmény bővítése stb.) érvényesíti a tűzvédelmi szempontokat 

(tervezőknek adatszolgáltatás, tervegyeztetés, kivitelezés ellenőrzése, átadás-átvétel).  

 A Foglalkoztató területén a rendezvények előkészítése során, valamint annak 

befejezésekor folyamatosan ellenőrzi a tűzvédelmi jogszabályokban, a hatósági 

határozatokban, a tűzvédelmi szabályzat eseti előírásaiban foglaltak érvényesülését. 

Hiányosság esetén intézkedik, intézkedést kezdeményez azok megszüntetése iránt 

(szóban, írásban). 

 A tűzvédelmi szabálytalanságokat jelzi a vezetőnek. 

     Figyelemmel kíséri az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatok megfelelő időben történő 

elvégzését, a hiányosságok megszüntetését, a felülvizsgálatok nyilvántartását. 

 Elvégzi az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység előzetes egyeztetését. 

 Részt vesz a hivatásos önkormányzati tűzoltóság által tartott tűzvédelmi hatósági 

ellenőrzésen. 

     Közreműködik a hivatásos tűzoltóság által tartott helyszíni gyakorlatokon. 

     Kezdeményezi a tűzveszélyességi osztályba sorolás megváltoztatásával járó, a tűzvédelmi 

helyzetre kiható tevékenységek bejelentését. 

A Tűzoltóság és az Foglalkoztató vezetőjével részt vesz a létesítmény területén keletkezett 

tűzeset körülményeinek feltárásában, a tapasztaltak alapján kezdeményezi az eseti előírások 

pontosítását. 

Nyilvántartja a tűzvédelmi jogszabályokat, előírásokat, és jelzi a változásokat. 
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III.  fejezet 

 

Tűzveszélyességi osztályba sorolás, 

 a használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok 
 

 

A tűzveszélyességi osztályba sorolás 

 
1. A létesítmények, helyiségek tűzveszélyességi osztályba sorolását az 1. számú melléklet 

tartalmazza. 

2. A Foglalkoztató az OTSZ 5. rész II. fejezet 2.4. pontja alapján „D” Mérsékelten 

tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartoznak, a helyiségek besorolását az 1-es számú 

melléklet tartalmazza. 

 

A Foglalkoztatóra vonatkozó általános szabályok 

 
3. Általános előírások azok a tűzvédelmi követelmények, amelyeket az egyes helyiségekre, 

berendezésekre, munkafolyamatokra vonatkozó előírásokon túl valamennyi munkahelyen 

be kell tartani, végre kell hajtani. 

4. A létesítményt (annak helyiségeit) csak a rendeltetésnek megfelelően, a használatbavételi 

engedélyben szereplő előírások betartásával szabad használni. 

 

A dohányzás és nyílt láng használata 

 
5. A Foglalkoztató területén a dohányzásra kijelölt helyen kívül dohányozni TILOS! 

6. Égő dohányneműt, gyufát tilos olyan helyen eldobni, illetve nyílt lángot használni, ahol 

tűzet, okozhat.  

7. Égő dohányneműt csak hamutartóba szabad elhelyezni, eloltani. A hamutartó tartalmát 

papírkosárba üríteni tilos.  

8. A hamutartók kiürítése külön erre a célra rendszeresített, lehetőleg vizes edénybe 

történjen, és csak ezt követően szabad a kukába önteni.  
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A közlekedési, menekülési útvonalak 

 
9. A Foglalkoztató területén 

 a főbejárati ajtót, vészkijáratokat, 

 iroda, raktárak, kijárati ajtóit,  

 menekülési útvonalait, 

   állandóan szabadon, valamint tisztán kell tartani. Ezeket közlekedést gátló anyagokkal 

eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. 

10. A szekrényeket, tároló állványokat úgy kell elhelyezni, hogy azok a szabad közlekedést ne 

akadályozzák.  

11. A menekülési, közlekedési utat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. A közlekedési 

folyosókon elhelyezendő biztonsági jelek ajánlott szerelési magassága 1,7-2,0 méter. 

 
 

Raktározás tárolás általános szabályai 

 
12. Éghető folyadékot csak szabványos vagy a tűzvédelmi hatóság által engedélyezett 

edényben szabad tárolni.  

13. Szilárd halmazállapotú anyagokat, éghető folyadékokat vagy olyan anyagokat, amelyek 

egymásra történő vegyi hatásából tűz vagy robbanás keletkezhet vagy öngyulladásra 

hajlamosak, közös helyiségben együttesen tárolni nem szabad. 
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14. Az állványokat, szekrényeket lehetőleg a fal mellett kell elhelyezni úgy, hogy azok egyik 

oldala a falhoz támaszkodjon. Eldőlés ellen biztosítani kell őket.  

15. Az állványok, szekrények, elhelyezését úgy kell kialakítani, hogy azok az ajtókon, 

vészkijáratokon a menekülést ne akadályozzák.  

16. Az állványokat úgy kell elhelyezni, hogy azok felett ne legyen világítótest és a villamos 

kapcsolóktól, aljzatoktól legalább 30 cm-re legyenek. 

17. Éghető szilárd anyagot, éghető folyadékot tartalmazó edényt csak nehezen éghető vagy 

nem éghető anyagból készült szekrényben, állványon szabad tárolni. 

18. Minden helyiségben, irodában, teakonyhában, foglalkoztatóban, raktárban csak a helyiség 

rendeltetésének megfelelő munkafolyamat végezhető.  

19. A foglalkoztatóban és az irodákban a napi tevékenységhez szükséges mennyiségen túl 

tárolás, raktározás nem megengedett.  

 

IV. fejezet. 

 

A villamos és gépészeti berendezések létesítésére,  

valamint használatára vonatkozó tűzvédelmi 

szabályok  
 

 

Villamos berendezések  
 

1. A létesítmény, építmény villamos berendezéseit nemzeti szabványok szerint kell 

létesíteni, használni és felülvizsgálni.  

2. Villamos berendezéseket csak rendeltetésüknek és méretezésüknek megfelelően szabad 

terhelni. 

3. Villamos működtetésű berendezéseket, készülékeket rendszeresen ellenőrizni kell, 

használaton kívüli berendezéseket a hálózatról le kell választani. 

4. Villamos berendezéseket csak védőföldeléssel ellátott fali dugaszoló aljzatból és toldás 

nélküli vezetékkel szabad üzemeltetni. 

5. A villamos gépet, berendezést a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. 

6. A villamos hálózatok és berendezések szerelését, javítását csak szakképesítéssel 

rendelkező dolgozó végezheti. 

7. A villamos berendezések és hálózatok kismegszakítóit és az olvadó biztosítékokat 

áthidalni, túlbiztosítani nem szabad. 

8. Villamos berendezést csak akkor szabad üzemeltetni és használni, ha az:  
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 szabványos, használata engedélyezett, üzembiztos, és hibátlan állapotban van, 

 megfelel a helyiség jellegének, tűzveszélyességi osztályának, az ott folytatott 

tevékenység, valamint a tárolt anyag tűzveszélyességének. 

9. A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy a 

berendezés üzemszerű használata, meghibásodása folytán bekövetkező túlmelegedés vagy 

villamos ív tűzet, ne okozzon. 

10. A villamos kapcsolószekrényekben anyagokat tárolni nem szabad. A szekrényeket 

állandóan tisztán kell tartani. 

11. Villamos vezetékeket, berendezéseket jogszabályokban, szabványokban előírtak szerint:  

  „C” és „D” tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségekben 6, illetve 9 évenként 

kell felülvizsgálni, hogy azok a tűzvédelmi előírásoknak megfelelnek-e. 

 

Villamos kapcsoló- és elosztó szekrények 
 

12. A villamos kapcsoló- és elosztószekrény ajtajára, kívülről a szekrény jellegére, 

veszélyességére figyelmeztető feliratot kell elhelyezni maradandó módon.  

13. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, a kapcsolók 

ki- és bekapcsolt helyzetét maradandó módon jelölni kell.  

14. A kapcsolószekrényeket zárva kell tartani.  

 

Tüzelő- és fűtőberendezések 
 

15. Az épületben, helyiségekben csak olyan fűtési rendszer létesíthető és használható, amely 

rendeltetésszerű üzemeltetése során nem okoz, tűzet vagy robbanást. Csak engedélyezett 

típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni.  

16. A fűtőberendezés környezetében lévő éghető anyag között olyan hőszigetelést kell 

alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel 

történő üzemelés mellett se jelentsen az éghető anyagra gyújtás veszélyt.  

17. A munkahely elhagyása előtt meg kell győződni a tüzelő- és fűtőberendezés helyes 

működéséről.  

18. A szellőztető berendezések nyílásait eltorlaszolni nem szabad. 
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V. fejezet 

 

Az egyes helyiségekre vonatkozó előírások, szabályok 
 

 

Az általános előírásokon túl az egyes helyiségekben a következőket kell alkalmazni, illetve 

betartani. 

 

Irodák 
 

1. Az irodában csak az ott folytatott tevékenységek végzéséhez szükséges anyagokat, 

eszközöket szabad tárolni. 

2. A villamos működtetésű berendezéseket, eszközöket, irodai gépeket a munkaidő 

befejeztével a hálózatról le kell választani. 

3. Ha az irodai gépek, berendezések tisztítása éghető tisztítószerrel történik, akkor a tisztítás 

ideje alatt a helyiségben dohányozni vagy nyílt lángot használni tilos. 

4. Az irodában papírhulladékot, selejt iratokat tárolni nem szabad, azokat az irodákból az 

erre a célra kialakított helyre kell szállítani.  

5. Az irodákban éghető folyadékot, gázpalackot tárolni, elhelyezni még átmenetileg sem 

szabad. 

6. Az iratokat, könyveket úgy kell az állványon elhelyezni, hogy azok az elektromos 

lámpatestektől 1 métere, kapcsolóktól, aljzatoktól legalább 30 cm távolságra legyenek. 

7. A polcok mellett, között iratokat tárolni nem szabad. 

Irattárak  
 

8. A polcok nem éghető vagy nehezen éghető anyagúak legyenek. 

9. A polcokat feldőlés ellen biztosítani kell. 

10. A polcok között anyagokat, iratokat tárolni tilos. 

 

 

Foglalkoztató, helyiségek  
 

11. Az asztalokat és székeket úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedést ne akadályozzák.    

12. A helyiségekben éghető gázt és folyadékot tárolni még átmenetileg sem szabad! 

13. A kijárati ajtókat, amíg a dolgozok, bent vannak bezárni nem szabad!   
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 Teakonyha  
 

14. A teakonyhában csak engedélyezett típusú és kifogástalan műszaki állapotú villamos és 

gázüzemelésű berendezések használhatok.  

15. Távozás előtt a melegítő, sütő berendezéseket ki kell kapcsolni. 

16. A teakonyhában tárolás, raktározás nem végezhető.  

 

Raktárak  
 

17. A raktárakban csak az oda beosztottak és belépésre jogosultak tartózkodhatnak. 

18. Az ügyfelek csak az arra kijelölt helyen tartózkodhatnak. 

19. A raktár tűzvédelméért a munkát közvetlenül irányító vezető a felelős.  

20. Raktárakban a dohányzás és nyíltláng használata tilos. 

21. A raktár méretének és a raktározás módjához megfelelő szélességű utakat kell kialakítani, 

ezeket állandóan szabadon és tisztán kell tartani. Leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. 

A raktárak területéről az összegyűlt hulladékot rendszeresen, de legalább a munkaidő végén el 

kell, távolítani. 

 

VI. fejezet 

 

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli 

feltételek meghatározása. 
 

1. Az alkalomszerű (nem rendszeres) tűzveszélyes tevékenységet (hegesztés, forrasztás, nyílt 

lánggal történő melegítés) előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad 

végezni. 

2. Tűzveszélyes tevékenység a foglalkoztató területén csak a foglalkoztatottak távollétében 

végezhető.  

3. A feltételek meghatározása a tűzveszélyes tevékenységgel járó munkát elrendelő feladata. 

4. A külső szervezet, vállalkozó által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a helyi 

vezetővel vagy megbízottjával egyeztetni kell.  

5. Hegesztéssel csak olyan dolgozót szabad megbízni, aki hegesztői képesítéssel és érvényes 

tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik.  
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6. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol tűz- és 

robbanásveszély áll fen mindaddig, amíg a veszélyt el nem hárították.  

7. A tűzveszélyes tevékenység helyszínén az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó 

készüléket kell készenlétben tartani. 

 

VII. fejezet 
 

A tűzvédelmi berendezések létesítésére és  

használatára vonatkozó tűzvédelmi szabályok 
 

Tűzoltó készülékek 
 

1. A helyiségekben a munkafolyamatok és az ott tárolt, feldolgozott anyagok tüzeinek 

oltására alkalmas tűzoltó készülékeket kell elhelyezni.  

2. A tűzoltó készülékeket és a hozzájuk vezető utat eltorlaszolni még átmenetileg sem 

szabad. 

3. Csak működőképes tűzvédelmi felszerelést, tűzoltó készüléket szabad készenlétben 

tartani. 

4. Az időben nem ellenőrzött (hitelesített) tűzvédelmi berendezést üzemképtelennek kell 

tekinteni. 

5. A tűzoltó készülékeket évente kell felülvizsgálni és negyedévente ellenőrizni. A 

negyedéves ellenőrzést a készenlétben tartó végzi.  

6. A tűzoltó készülékekről és ellenőrzésükről nyilvántartást kell vezetni.  

A tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően a 

veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes 

állapotban kell tartani. A tűzoltó készüléket legfeljebb 1,35 m - talpmagasság - akadálymentes 

elhelyezési magasságban kell rögzíteni. Helyéről eltávolítani, a rendeltetésétől eltérő célra 

használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad. 

 A tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést és anyagot jogszabály előírásai szerint, 

azok hiányában félévenként kell ellenőrizni. Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt 

időszakos ellenőrzését és/vagy javítását nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető 

üzemképesnek. 

 A tűzoltó készülékek ellenőrzését és karbantartását csak OKF regisztrációs számmal 

rendelkező szervezet jogosult végezni. 

 A tűzoltó készülékeket, a hatályos jogszabályban, szabványokban foglalt biztonsági jellel 

kell megjelölni, ezek lehetnek az után világító vagy világító. 

 A biztonsági jeleket minden esetben a tűzoltó berendezés fölé 2,0-2,5 m magasságban kell 

felszerelni, hogy a biztonsági jel akkor is látható legyen, ha a készülék átmenetileg takarásban 

van. A biztonsági jelrögzítési magasságát a 1. ábra szemlélteti. 
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 A tűzoltó készülékek esetében a tűzoltó készülék mellett fel kell tüntetni annak 

alkalmazására vonatkozó jelzést, melyet az egyes tűzoltó készülék fajták tekintetében a 

következő táblázat tartalmaz: 
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VIII. fejezet 

 

A tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok és a munkavállalókra vonatkozó 

tűzvédelmi képesítési követelmények 
 

Tűzvédelmi oktatás 
 

1. A munkavállalókat munkába álláskor, illetve tartós (egy évet meghaladó) távollét után, ezt 

követően évente legalább egy alkalommal tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.  

2. A tűzvédelmi oktatást a tűzvédelmi megbízott vagy más vezető beosztású személy 

végezheti.  

3. Az oktatás terjedjen ki: 

 a „Tűzvédelmi Szabályzat”-ban foglaltakra, 

 a munkaterület veszélyeire, 

 a tűzjelzés módjára és eszközeire, 

 a tűzoltó készülékek ismertetésére, gyakoroltatására.  

 A tűzjelzés módjára, tartalmi követelményeire.   

4. Az oktatásról nyilvántartást kell vezetni. 

5. A nyilvántartásban szerepelni kell: 

 az oktatás idejének, tárgyának, 

 a munkavállaló nevének, 

 az oktató adatainak, 

 az oktató és az oktatott aláírásának.  
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IX. fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

 

1. Jelen szabályzatban nem szabályozott körülményekre értelemszerűen alkalmazni kell a 

tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban, szabályzatokban foglalt előírásokat. 

 

2. Jelen Tűzvédelmi Szabályzat szükséges változtatását, módosítását, a szabálytól való 

eltérés engedélyezését −érvényes és hatályos jogszabályok adta keretek között −saját 

hatáskörömben tartom. 

 

3. A Tűzvédelmi Szabályzatot állandóan hozzáférhető helyen kell tartani, a tűzvédelmi 

hatóság vagy egyéb felügyeleti szervek ellenőrzése során az eljáró személy 

rendelkezésére kell bocsátani. 

 

4. A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak nem teljesítése vagy nem megfelelő végrehajtása 

fegyelmi, kártérítési, súlyosabb esetben szabálysértési illetve, bűnvádi eljárást vonhat 

maga után. 

 

5. Ez a szabályzat a kiadás napján lép hatályba és egyidejűleg minden korábban kiadott 

tűzvédelmi utasítás, rendelkezés hatályát veszti.  

 

 

Budapest, 2010. augusztus   

 

 

 

…………………………   ………………………… 

  Kohut Pál            Vezető 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek: 

1. Tűzveszélyességi osztályba sorolás 

2. Tűzoltó készülék kimutatás 

3. Tűzriadó terv 
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TŰZRIADÓ TERV 
 

 

1. Általános adatok: 
 

a) Az intézmény megnevezése: Pesterzsébeti Önkormányzat Szociális Foglalkoztató 
 

b) Az intézmény címe: 1201 Budapest, Baross u. 91-95 
 

c) Tűzveszélyességi osztályba sorolása ”D” mérsékelten tűzveszélyes. 
 

2. A tűzjelzés módja: 
 

Aki az Foglalkoztató területén, környezetében tüzet vagy arra utaló félreérthetetlen 

körülményt (füst, füstszag) tapasztal, köteles azt azonnal az alábbiak szerint jelezni: 
 

a)  Az épületben tartózkodók riasztása: 
 

- Az épületben tartózkodók riasztása, hangos TŰZ VAN kiáltással figyelmeztesse az 

épületben tartózkodókat.  

- A foglalkoztatottak azonnali kimenekítése az elsődleges feladat.  
 

b) A tűzoltóság értesítése: 
 

A tűzesetről haladéktalanul értesítse a tűzoltóságot a 105-ös vagy a 112-es telefonszámon 
 

A tűzjelzés tartalmazza:       a tűzeset pontos helyét, 

 mi ég, mit veszélyeztet, 

 emberi élet van-e veszélyben, 

 milyen terjedelmű a tűz, 

 a jelző nevét és telefonszámát. 
 

3. Az épület elhagyásának, kiürítésének lehetőségei 
 

 A foglalkoztató helyiségekből közvetlenül az udvarra.  

Létszámellenőrzés a kijelölt gyülekezőhelyen. Gyülekező az udvar területe. 
 

4. A dolgozók feladatai a tűzeset alkalmával: 
 

- tűzriasztás elvégzése, 

- a tűz jelzése, 

- az épület kiürítése, 

- áramtalanítás elvégzése, 

- rendelkezésre álló eszközökkel a tűz továbbterjedésének megakadályozása, oltása. 

 

A tűzriasztásba, az épület kiürítési feladatainak ellátásába a helyszínen lévő cselekvőképes 

személyeket is be kell szervezni.  

 

A kiérkező tűzoltóság parancsnokát a megtett intézkedésekről tájékoztatni kell. 
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A fenti feladatok elvégzésére a jelenlévő magasabb beosztású vezető jelöljön ki dolgozókat. 
 

Az épület kiürítését végzők gondoskodjanak 
 

- az épületben tartózkodó összes személy kimenekítéséről, 

- a pánikhangulat kialakulásának megakadályozásáról, 

- létszámellenőrzésről, az esetleg bennrekedt személyek vélt tartózkodási helyének meg 

állapításáról, 

- a kimenekített személyek gyülekeztetéséről. 

 
 

A tűz oltását végzők feladata: 
 

- a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel akadályozzák meg a tűz továbbterjedését, illetve 

kezdjék meg a tűz oltását, 
 

- lezárt helységekben keletkezett tűz esetében az ajtót, − ha életveszély nincs − csak a 

tűzoltóság helyszínre érkezésekor szabad kinyitni 
 

- a megtett intézkedésekről a tűzoltóság parancsnokát tájékoztatni kell. 
 

5. A főbb veszélyforrások: 
 

- gyors tűzterjedés, nagy hő- és füstképződés 
 

6. Közművek elzáró szerelvényeinek helyei: 
 

a) áramtalanító főkapcsoló a Főépületben a pénztárral szemben.  
 

7. Tűz esetén értesítendő személyek: 
 

Az intézmény fenntartójának megbízottja: 

 

Az intézmény vezetője:  

 

Az intézmény tűzvédelmi megbízottja:  
 

8. Tűzoltáshoz szükséges vízszerzési helyek 
 

Az utcai tűzcsap hálózatról. 

 

 

 

2010. július  

                                            Intézményvezető  
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Mellékletek 
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1. számú melléklet        1/1 
 

 

 
        LÉTESÍTMÉNY TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁSA 

 

 

Megnevezés Helyiségek alapterülete m
2
-ben 

Iroda épület A B C D E 

Váró    13  

Közlekedő     12  

Közhasznú iroda    16  

Munkaügyi iroda    40  

Számítógépes iroda    60  

Ebédlő    18  

Pénztár    4  

Oldalfolyosó (vészkijárat) balra    9  

Gazdasági Iroda    16  

Pince lejáró     5  

Oldalfolyosó a belső udvar felé.     8  

Irattár (raktár)    9  

Közhasznú iroda    15  

Teakonyha     9  

Kertes iroda    16  

WC    6  

Öltöző    12   

Közhasznú raktár    18  

Vegyes raktár   23   

Összekötő folyosó    23  

Intézmény vezetői iroda    15  

Összesen (m
2
):   35 310  

Százalékban (100%):   10 90  

Az irodaépület „D” (mérsékelten tűzveszélyes) tűzveszélyességi osztályba tartozik, 

területe 345 m
2 
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Megnevezés Helyiségek alapterülete m
2
-ben 

Foglalkoztató épület  A B C D E 

Közlekedő     51  

Hátsó bejárat melletti iroda    7  

Csomagoló    42  

Gépterem    42  

Foglalkoztató I.    42  

Foglalkoztató II    42  

Iroda     7  

WC    6  

Konyha (átépítés alatt)     14  

Volt dohányzó    18  

Kompresszor helyiség     6  

Szerelde (átépítés alatt)     48  

Összesen (m
2
):    325  

Százalékban (100%):    100  

A foglalkoztató épület „D” (mérsékelten tűzveszélyes) tűzveszélyességi osztályba 

tartozik, területe 325 m
2 
 

 

 

 

Megnevezés Helyiségek alapterülete m
2
-ben 

Pince  A B C D E 

Előtér      10 

Festőszerszám tároló     4  

Hő központ, hajtató     28  

Szerszámraktár    12  

Összesen (m
2
):    44 10 

Százalékban (100%):    81 19 

A pince „D” (mérsékelten tűzveszélyes) tűzveszélyességi osztályba tartozik, 

 területe 100 m
2 
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Megnevezés Helyiségek alapterülete m
2
-ben 

Belső udvar   A B C D E 

Jobb oldalon kéziszerszám tároló     30  

Baloldalon motoros kéziszerszám tároló és 

karbantartó műhely.  

   60  

Összesen (m
2
):    105  

Százalékban (100%):    100  

A belső udvar „D” (mérsékelten tűzveszélyes) tűzveszélyességi osztályba tartozik, 

területe 105 m
2 

 

 

 

 

Megnevezés Helyiségek alapterülete m
2
-ben 

Összesítő  A B C D E 

Iroda épület    345  

Belső udvar     100  

Pince     100  

Festő udvar   100   

Foglalkoztató épület     325  

Összesen (m
2
):   100 870  

Százalékban (100%):   10 90  

Az intézmény „D” (mérsékelten tűzveszélyes) tűzveszélyességi osztályba tartozik, 

területe 970 m
2 
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Hosszú utca 73. 
 

 

Megnevezés Helyiségek alapterülete m
2
-ben 

Hosszú utca 73. A B C D E 

Fő épület, közlekedő     8  

Műhely I.   25   

Műhely II.   25   

Műhely III.   9   

Iroda előtér     3  

Iroda jobb oldali     9  

Baloldali iroda     12  

Padlásfeljáró     3  

Raktár   12   

Nyomda   16   

Papír alapanyagraktár    30   

Összesen (m
2
):   117 35  

Százalékban (100%):   77 23  

A telep „C” (tűzveszélyes) tűzveszélyességi osztályba tartozik, területe 152 m
2 
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2. számú melléklet        2/1 

 

 

 

 

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉS 
Baross u. 91-95. 

 

Sorszám Elhelyezés Típus 

1 Iroda épület, közlekedő a bejárat közelében 6 kg-os ABC porral oltó 

2 Pénztár előtt  6 kg-os ABC porral oltó 

3 Vészkijárat mellett 6 kg-os ABC porral oltó 

4 Belső udvara vezető folyosón  6 kg-os ABC porral oltó 

5 Belső udvarban  6 kg-os ABC porral oltó 

6 Folyosón az öltöző előtt  6 kg-os ABC porral oltó 

7 Folyosón a raktár bejárat előtt 6 kg-os ABC porral oltó 

8 Összekötő folyosón a kompresszor bejárat előtt 6 kg-os ABC porral oltó 

9 Folyosón az öltöző előtt  6 kg-os ABC porral oltó 

10 Hátsó bejárat mellett 6 kg-os ABC porral oltó 

11 Festőudvar első részén  6 kg-os ABC porral oltó 

12 Festőudvar hátsó részén  6 kg-os ABC porral oltó 

 

Hosszú u. 73. 

 

1 Papír alapanyag raktár bejárat mellett 6 kg-os ABC porral oltó 

2 Nyomda bejárat mellett 6 kg-os ABC porral oltó 

3 Fő épület, közlekedő a műhely bejárat mellett 6 kg-os ABC porral oltó 

 

 

A tűzoltó készülékek EN 3 – as típusú és minimum 34A 198B C oltás 

teljesítményűek legyenek! 

 
 

 


