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1. Tűzvédelmi szabályzat célja, feladata 
 

(1) A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 592. § (1) 

értelmében a kétszintesnél magasabb és tíznél több lakást (üdülőegységet) magában 

foglaló lakóegységnél (üdülőegységnél) az épület tulajdonosa, kezelője, közös 

képviselője, (igazgatóság) intézőbizottság elnöke, használója írásban köteles kidolgozni 

az épületre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat, a lakók 

riasztásának, a menekülésnek a lehetséges módozatait, a felszerelt tűzvédelmi eszközök 

használatára vonatkozó előírásokat, valamint köteles gondoskodni ezek 

megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról. 

(2) Lakó- és szállásépületben a főrendeltetéshez alkalomszerűen kapcsolódó 

tevékenységeken túlmenően „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó tevékenység 

nem folytatható. 

(3) Az épületben, illetőleg helyiségeiben éghető anyagot olyan mennyiségben és 

módon nem tárolható, azzal olyan tevékenység nem folytatható, továbbá olyan 

tűzveszélyes cselekmény nem végezhető, amely az épület és helyiségeinek 

rendeltetésszerű használatától eltér, tüzet vagy robbanást okozhat. 

(4) A lakásban, üdülőegységben az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó 

éghető folyadékból legfeljebb 20 liter, a „C”-„D” tűzveszélyességi osztályba tartozó 

éghető folyadékból vonatkozó műszaki követelményekben meghatározott, annak 

hiányában legfeljebb 60 liter mennyiség tárolható. 

(5) Propán-bután gázpalack nem alkalmazható, nem tárolható olyan helyiségben 

vagy - a kétszintes lakásokat tartalmazó egyemeletes lakóépületek kivételével - 

földszintesnél magasabb építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet 

összeomlását idézheti elő. 

A nemzetgazdaság területén mutatkozó gyors fejlődés egyre nagyobb igényt támaszt a 

tűzvédelmi feladatokra vonatkozóan is. A követelményeknek megfelelően szükséges a 

nemzetgazdaság minden ágazatában valamilyen eljárással védeni az emberi életet, anyagi 

javakat, a létesítményeket és az előállított ipari termékeket, megelőzni a tűzeseteket. 

A társadalmi tulajdon védelmét, beleértve a tűz elleni védekezést és a tűzvédelmi 

feladatokat különböző jogszabályok szabályozzák: 

 

 a módosított 1996. évi XXXI. tv. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 

tűzoltóságról 

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

 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó 

szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és 

balesetbiztosításáról 

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

 28/2011. (IX.6.) BM rendelet /az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról / 

 

A Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) az Úttörő-Vasas Lakásfenntartó 

Szövetkezet (továbbiakban szövetkezet) alapvető tűzvédelmi szabálya, amely jogszabályok 

keretei között a szövetkezeti épületek sajátosságainak figyelembevételével határozza meg 

tűzvédelmi tevékenység valamennyi fontos kérdését. 

A Szabályzatban rögzítésre kerülő helyiség használati és tárolási szabályok betartása a 

lakók, a szövetkezet területén dolgozók, vendégként a területen tartózkodók biztonságát 

szolgálja, ezért a dokumentumban foglaltak megismerése és megtartása mindenki közös ügye. 
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Ezek alapján a Szabályzat tartalmazza: 

 használati, magatartási viszonyokat, hatásköröket, 

 a megelőző és mentő tűzvédelmi szabályokat, azok végrehajtásának módját, 

 az igazgatóság, a közös képviselők és a lakók tűzvédelmi feladatait, ellenőrzési 

kötelezettségüket, 

 továbbá mindazokat a követelményeket, amelyeket a tűzvédelemről szóló jogszabályok 

ide utalnak, valamint azokat a követelményeket, amelyeket a jogszabály ugyan nem utal 

kifejezetten a tűzvédelmi utasításba, de szabályozásuk a szövetkezeti épületek 

sajátosságai miatt szükséges és indokolt. 

 

2. A tűzvédelmi szabályzat hatálya 
 

2.1. Területi hatálya 

 

 Jelen Szabályzat területi hatálya kiterjed a szövetkezet valamennyi saját és bérelt 

tulajdonú területére, szabad tereire. 

 

 5300 Karcag, Kossuth tér 7-9. sz. 

 5300 Karcag, Kossuth tér Torony ház 

 5300 Karcag, Ady E. u. 1. sz. 

 5300 Karcag, Ady E. u. 2. sz. 

 5300 Karcag, Dózsa Gy. u. 9. sz. 

 5300 Karcag, Táncsics krt. 23-25. sz. 

 5300. Karcag, Varró u. 21/a. 21/b. 21/c. 

 

2.2. Személyi hatálya 

 

 A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a szövetkezet ideiglenes, vagy állandó lakóira, 

vendégeire, látogatóira, az alkalmi munkát végzőkre, alvállalkozókra és minden 

jogviszonyban álló (szállító, javító, karbantartó, szolgáltatást igénybevevő, ellenőrző, 

szerződésben levő más vállalkozás, vállalat, stb.) személyre, valamint a 2.1. pontban 

meghatározott területen tartózkodókra. 

 

2.3. Időbeni hatálya 

 

 A Szabályzat időbeni hatálya elrendelésének időpontjától a visszavonásig terjed ki. 

 

2.4. Tárgyi hatálya 

 

 Jelen Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a 2.1. pontban ismertetett területen végzett 

minden olyan tevékenységre és tárolásra, a területén használt, üzemeltetett minden 

olyan eszközre és berendezésre, amelyek használata és üzemeltetése közben a 

körülmények kedvezőtlen összejátszása során tűz keletkezésére lehet számítani. 

 A Szabályzat meghatározott előírás, feladat, magatartási szabály – életkorra, nemre való 

tekintet nélkül – mindenki számára kötelező érvényű. A szabályzatban foglaltak nem 

megfelelő végrehajtása, vagy be nem tartása helyszíni bírság kiszabását, szabálysértési 

vagy büntetőeljárást, a lakók részéről pedig kártérítési eljárást von maga után. A 

Szabályzatban foglalt előírásoktól eltérni csak az igazgatóság engedélyével lehet.  
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3. A tűzvédelem megvalósításáért felelős vezetők és lakók kötelezettségei 

és jogai 
 

A tűzvédelmi feladatok megszervezéséért az igazgatóság és a közös képviselők a 

felelősek. 

 

3.1. Az igazgatóság és a közös képviselők tűzvédelmi feladatai és jogai 

 

 Kialakítja a szövetkezet tűzvédelmi szervezetét, és biztosítja a működéshez szükséges 

tárgyi feltételeket. 

 Megállapítja a tűzvédelemmel kapcsolatos hatásköröket, az eljárás rendjét. 

 Akadályoztatása esetén kijelöli az intézkedésre jogosult helyettesét. 

 Szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal értékeli a tűzvédelmi helyzetet. 

 Intézkedik a tűzvédelmi berendezés, felszerelés fejlesztéséről, a szövetkezeti épületek 

tűzvédelmi viszonyának megfelelő szinten való tartásáról. 

 Gondoskodik a berendezések, felszerelések tűzvédelmi szempontból való 

üzemképességének fenntartásához előírt tűzvédelmi felülvizsgálatáról  

 Gondoskodik – változás esetén – a Tűzvédelmi Szabályzat kiegészítéséről, vagy 

módosításáról és ötévenkénti felülvizsgálatáról. 

 A szövetkezet egészére vonatkozó, átfogó jogszabályi szintű rendelkezést Tűzvédelmi 

Szabályzatot ad ki, melyben szabályozza, előírja a közös használatú helyiségek 

használatára vonatkozó szabályokat, és azok végrehajtásának módját. 

 Szükség esetén szigorító tűzvédelmi intézkedést, állásfoglalást, körlevelet, stb. ad ki, és 

végrehajtását rendszeresen ellenőrzi, ellenőrizteti. 

 A tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzésen köteles részt venni, vagy intézkedésre 

jogosult személlyel magát képviseltetni. 

 Gondoskodik arról, hogy a Tűzvédelmi Szabályzat 2.2. pontban meghatározott 

személyek a Szabályzat rájuk vonatkozó részét megismerhessék. Engedélyezi a 

szövetkezet területén az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzését. 

 A közvetlen tűzveszélyes állapot megszüntetésére intézkedik, elősegíti a tűzvizsgálat 

megtartását, a tűz keletkezési okának és kárértékének megállapítását, külön felhívásra 

szakértőt biztosít. 

 Tájékoztatja a tűzvédelmi hatóságot a szövetkezet területén előfordult tűzesetekről, a 

tűzvédelmi határozatokról és a tűzvédelmi helyzetről.  

 

3.2. Lakók kötelességei és jogai 

 

 Minden lakó köteles a tűzvédelmi előírásokat megismerni, azokat betartani, a 

tűzeseteket megelőzni. 

 Szórakozás, pihenés során is köteles a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat betartani. 

 Háztartási gépeket, berendezéseket és egyéb eszközöket használatuk előtt a kezelési 

Szabályzatoknak megfelelően megvizsgálni, azokat rendeltetésszerűen használni. 

 A közös használatú helyiségekben minden olyan körülményt megszüntetni, amely tüzet 

okozhat. 

 Amennyiben tűz- vagy robbanásveszélyt észlel köteles azt megszüntetni, illetve az 

igazgatóságnak és a közös képviselőnek jelenteni. 

 A készenlétbe helyezett tűzoltó készülékeket, felszereléseket, eszközöket a 

Szabályzatban foglaltak szerint használni. 

 Tűzveszélyes tevékenység végzésekor tilos éghető anyagot a munkavégzés helyén 

elhelyezni és a veszélyeztetett övezet határán belül tartani. 

 A kijelölt menekülési útvonalakat, ajtókat, átjárókat köteles folyamatosan használható 

állapotban tartani (eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad). 
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 Anyagtárolásra vonatkozó előírásokat köteles maradéktalanul betartani. 

 Minden lakó, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást 

szerez, köteles telefonon a területileg illetékes tűzoltóságot, valamint az igazgatóságot 

és a közös képviselőt azonnal értesíteni. 

 Esetleges tűz esetén valamennyi lakó – egészségi és pszichikai állapotának megfelelően 

– köteles a tűzoltásban részt venni és a követendő teendőket ellátni: 

 a tűzesetet jelezni, 

 a helyszínre érkező tűzoltóság munkáját segíteni, 

 a tűzoltást közvetlen részvételével és minden rendelkezésre álló eszközzel 

előmozdítani, a veszélybe került lakók mentését megkísérelni, 

 a tűzoltás vezetőjének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani, 

 amennyiben a tűzoltás nem lehetséges, az ajtók, ablakok, tűzgátló szerkezetek 

bezárásával késleltessék, illetve akadályozzák meg a tűz továbbterjedését. 

 A gyermekek tűzvédelmi felvilágosítását a szülőknek kell megszervezniük, 

megoldaniuk. 

 

4. Tűzveszélyes tevékenység 
 

 Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet, vagy robbanást 

okozhat. 

 Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi 

szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, 

előírásokra kioktatott személy végezhet. 

 Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek 

megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni. 

 Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak az igazgatóság és a közös képviselő 

előzetes írásbeli engedélye alapján lehet végezni. 

 A tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező az ott keletkező tűz oltására alkalmas 

tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani. 

 Külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit az 

igazgatósággal és a közös képviselővel, vagy megbízottjával egyeztetni kell. Az 

engedélyt kiadó a helyi sajátosságoknak megfelelően köteles a tűzvédelmi előírásokat 

írásban kiegészíteni. 

 Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell: 

 a tevékenység időpontját, 

 helyét, 

 leírását, 

 a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetén – a 

bizonyítvány számát, valamint 

 a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat. 

 Tűzjelzés alkalmával minden tűzveszéllyel járó tevékenységet azonnal meg kell 

szüntetni és a munka csak a jelzés lefújását követő terület ismételt átvizsgálás után 

folytatható. 

 A tűzveszélyes tevékenységhez a munka megkezdésétől annak befejezéséig a munkát 

elrendelő felügyeletet köteles biztosítani. A felügyeletet szükség esetén megfelelő 

mérőműszerrel el kell látni. 

 A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak 

környezetét köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet 

okozhat. 

 



Tűzvédelmi Szabályzat 

7. oldal 

4.1. Alvállalkozók, külső kivitelezők tűzveszélyes tevékenysége 

 

 Az alvállalkozókkal, külső kivitelezőkkel kötött vállalkozási szerződésben meg kell 

követelni a külső engedélykiadó írásos megbízását. 

 Az alvállalkozók, külső kivitelezők által végzett tűzveszélyes tevékenység 

engedélyezését az alvállalkozó, külső kivitelező engedélykiadója végzi. 

 A kiadott engedélyt az igazgatósággal és a közös képviselővel ellenjegyeztetni kell. 

 Az alvállalkozók, külső kivitelezők által kiadott engedélyt ellenjegyzés nélkül 

érvénytelennek kell tekinteni. 

 Tűzjelzés alkalmával minden tűzveszéllyel járó tevékenységet azonnal meg kell 

szüntetni és a munka csak a jelzés lefújását követő terület ismételt átvizsgálása után az 

igazgatóság és a közös képviselő ismételt – a tevékenységhez történő – írásos 

hozzájárulásával folytatható.  

 

5. Tűzveszélyességi osztályba sorolás 
 

 A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása céljából az anyagokat, a 

technológiát, a tevékenységet, továbbá a veszélyességi övezeteket, a helyiségeket, a 

szabadtereket, a tűzszakaszokat, az épületeket, a műtárgyakat, az építményeket és a 

létesítményeket a 28/2011.(IX. 06.) BM rendelet előírásai alapján tűzveszélyességi 

osztályba kell sorolni. 

 A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál e fejezet alapulvételével a tevékenység során 

előállított, feldolgozott, használt, szállított vagy tárolt anyagok fizikai és kémiai 

tulajdonságait, a technológiák tűzveszélyességének jellemzőit, a rendeltetés szerinti 

tevékenységet, valamint a kapcsolódó jogszabályba foglalt előírásokat kell figyelembe 

venni. 

 „Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes” (jelzése: „A”) tűzveszélyességi osztályba 

tartozik 

 az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. 

törvény és a végrehajtási rendelete szerint fokozottan tűzveszélyes vagy tűzveszélyes 

veszélyességi osztályba sorolt, 

 azaz anyag, amelynek bármely halmazállapotban heves égése, robbanása, indító 

(iniciáló) gyújtásra vagy más fizikai, kémiai hatásra bekövetkezhet, 

 az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van, vagy üzemi 

hőmérséklete eléri vagy meghaladja a nyílttéri lobbanáspontját, azaz Tü > Tlpnyt és Tü 

> 35 °C, 

 az a gáz, gőz, köd, amelynek alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához 

viszonyítva legfeljebb 10%, 

 az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a)-d) pontban meghatározott 

tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba 

hozzák, és e tevékenység közben az anyagok robbanásveszélyes állapotban 

fordulhatnak elő, 

 a 100 m3/h-nál nagyobb összesített névleges teljesítményű, lemezházas gázmérő(k) 

helyisége, 

 az a helyiség, amelyben nyitott akkumulátorokat helyeztek el (telepítettek) vagy 

töltenek, és nincs hatékony szellőztetése, 

 a PB-gáz cseretelep. 

 „Tűz- és robbanásveszélyes” (jelzése: „B”) tűzveszélyességi osztályba tartozik 

 az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. 

törvény és a végrehajtási rendelete szerint kevésbé tűzveszélyes veszélyességi osztályba 

sorolt, 
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 az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez, 

 az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja legalább 21 °C, nyílttéri 

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

alatt van, de nagyobb, minta nyílttéri lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke, azaz 

Tü <Tlpnyt, Tü ≥ Tlpnyt-20°C és Tü > 35 °C, 

 az a gáz, gőz, köd, amelynek alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához 

viszonyítva 10%-nál nagyobb, 

 az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a)-d) pontban meghatározott 

tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba 

hozzák, és e tevékenység közben ezek az anyagok robbanásveszélyes állapotban 

fordulhatnak elő, 

 a port vagy kisméretű anyagrészeket elszívó, leválasztó rendszer, porkamra, ha benne az 

elszívott anyag a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez. 

 „Tűzveszélyes” (jelzése: „C”) tűzveszélyességi osztályba tartozik 

 az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) 

legfeljebb 300 °C, 

 a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok és a világításra 

használatos petróleum, 

 az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, de legfeljebb 

150 °C, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal, de 

legfeljebb 50 °C-kal kisebb, azaz Tü < Tlpnyt -20 °C, Tü > Tlpnyt -50 °C és Tü > 35 

°C, 

 az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével, 

 az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a)-d) pontban meghatározott 

tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba 

hozzák, 

 az üzemanyagtöltő állomások. 

 „Mérsékelten tűzveszélyes” (jelzése: „D”) tűzveszélyességi osztályba tartozik 

 az a szilárdanyag, amelynek gyulladási hőmérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) 300°C-

nál nagyobb, 

 az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 150 °C-nál magasabb, vagy 

üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt több mint 50 °C-kal van, azaz Tü < 

Tlpnyt -50 °C és Tü > 35 °C, 

 az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem 

állapítható meg, és éghető anyagtartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál 

kisebb, 

 az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a)-c) pontban meghatározott 

tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba 

hozzák, továbbá, ahol nyílt lánggal üzemelő tüzelőberendezést használnak, 

 az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, amelyben nem éghető anyagot 300 °C 

felett dolgoznak fel, 

 a közösségi és lakóépület, tűzszakasz, 

 gépjárműtároló (építmény, tűzszakasz, szabadtér), 

 állattartó helyiség. 

 „Nem tűzveszélyes” (jelzése: „E”) tűzveszélyességi osztályba tartozik 

 a nem éghető anyag, 

 az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol nem éghető anyagot 300 °C alatti 

hőmérsékleten előállítanak, feldolgoznak, használnak, tárolnak vagy forgalomba 

hoznak. 

 Azon különleges anyagok esetében - kivéve azokat a veszélyes anyagokat és 

készítményeket, amelyek a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a 
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végrehajtási rendelete hatálya alá tartoznak -, amelyek a fentiekben meghatározottak 

szerint nem sorolhatók be, a tűzveszélyességi osztályba sorolást az OKF határozza meg. 

 Jogszabályban meghatározott esetben az övezet, helyiség vagy berendezés 

tűzveszélyességi osztályba sorolása a fentiekben foglaltaktól eltérően is történhet. 

 A veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér - ha ott az anyagot, zárt rendszerben 

dolgozzák fel, tárolják, forgalmazzák vagy szállítják - az illetékes I. fokú tűzvédelmi 

hatóság engedélye esetén veszélytelenebb tűzveszélyességi osztályba sorolható. 

 A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál az alapterületeket az „A” osztályból az „E” 

osztály felé haladva kell összesíteni, és azt a tűzveszélyességi osztályt kell választani, 

amelyiknél az összesített alapterületek meghaladják a 40%-ot. 

 A helyiség vagy a szabadtér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a 

hozzá tartozó veszélyességi övezetek összesített alapterületei a helyiség vagy a 

szabadtér alapterületének 40%-át meghaladják. 

 A tűzszakasz, szabadtér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá 

tartozó helyiségek, szabadterek tűzveszélyességi osztályonkénti összesített alapterületei 

a tűzszakasz alapterületének 40%-át meghaladják. 

 A több tűzszakaszból álló építmény, szabadtér abba a tűzveszélyességi osztályba 

tartozik, amelyben a hozzá tartozó tűzszakaszok osztályonkénti összesített alapterületei 

az építmény, szabadtér alapterületének a 40%-át meghaladják. 

 A létesítmény abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó 

építmények, szabadterek osztályonkénti összesített alapterületei a létesítmény 

alapterületének 40%-át meghaladják. 

 A tűzgátló előteret és a létesítmény szabadtérnek vagy építménynek nem minősülő tereit 

(csak közlekedésre használt út, járda, park) a tűzveszélyességi osztály meghatározásánál 

figyelmen kívül kell hagyni. 

 

6. Beruházás, felújítás, rekonstrukció során követendő eljárás 
 

6.1. Idegen kivitelező esetén 

 

 A tervezőtől és a kivitelezőtől tűzvédelmi nyilatkozatot kell kérni arról, hogy a 

tervdokumentáció készítése, illetve a kivitelezés végrehajtása során a tervező és 

kivitelező a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat maradéktalanul betartotta-e. Amennyiben 

eltért, annak mi volt az oka, és milyen engedélyek alapján tette. 

 A nyilatkozat beszerzéséért az igazgatóság és a közös képviselő által a lebonyolítással 

megbízott személy a felelős. 

 

6.2. Saját kivitelezés esetén 

 

 A lebonyolítással megbízott személy a tervezés megkezdése előtt köteles olyan 

részletezettséggel leírni az építmény rendeltetését, használatának sajátos körülményeit, 

hogy abból egyértelműen meghatározható legyen: 

 az építményben folyó tevékenység, 

 a létesítményben állandó vagy ideiglenes tartózkodó személyek száma, 

 a tűzjelzés lehetősége, 

 a tárolt, felhasznált, folyamatos tevékenységhez szükséges éghető anyagok 

mennyisége, tűzvédelmi jellemzői. 

 A felsoroltakon túl a tervező rendelkezésére kell bocsátani minden olyan adatot és 

információt, ami a tervezendő építmény tűzvédelmi értékelése során jelentőséggel 

bírhat. 
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 A tervdokumentáció átvételekor meg kell győződni arról, hogy az tűzvédelmi 

szempontból megfelel-e az előírásoknak. 

 Ennek érdekében ellenőrizni kell: 

 a tervezői nyilatkozatot, 

 az építési engedélyeket, 

 az egyeztetések során készített jegyzőkönyveket, emlékeztetőket, 

 az alkalmazási engedélyeket, 

 szakértői véleményeket, 

 tűzvédelmi műszaki leírások meglétét, 

 a jogszabályi, szabványi hivatkozások helyességét, 

 a műszaki megoldások szabályosságát. 

 

7. Létesítmények, berendezések használatával kapcsolatos szabályok 
 

7.1. Általános használati szabályok 

 

 Létesítményt, építményt, berendezést csak a használatba vételi engedélyben előírt 

rendelkezések, utasítások figyelembe vételével szabad használni. 

 Munkavégzést, tárolást és egyéb tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek 

megfelelő helyiségben, építményben, szabadtéren szabad folytatni. 

 A helyiségekből, szabadtérről, gépről, berendezésről stb. a tevékenység során 

keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább naponta egy 

alkalommal el kell távolítani. 

 Éghető és égést tápláló gázt szállító csőrendszernél a szivárgást meg kell akadályozni, a 

kiszivárgott gázt a helyiségből ki kell szellőztetni, a szivárgás okát fel kell deríteni és a 

hibát ki kell küszöbölni. 

 Gázüzemű berendezést az egyes helyiségekben csak a gázművek által kiadott használati 

szabályzat előírásai szerint szabad üzemeltetni. 

 A tüzelőanyagokat a tárolás során a káros felmelegedéstől meg kell védeni. 

 Tűzveszélyes folyadékot központi fűtőberendezés vezetékének és fűtőtestének 1 m-es 

körzetén belül elhelyezni tilos. 

 Villamos berendezésektől (kapcsolók, dugaszolók, kábelek, stb.) az éghető anyagokat 

olyan távolságra kell elhelyezni, hogy a berendezések üzemszerű vagy meghibásodás 

folytán bekövetkező túlmelegedése tüzet ne okozzon. 

 Villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket – a hűtőgép kivételével – a 

tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a 

villamos hálózatról le kell választani. 

 Berendezéseket rendszeresen meg kell tisztítani az olyan szennyeződéstől, amely a 

berendezés hőátadási viszonyait károsan befolyásolja, vagy amelytől önmaga 

meggyulladhat. 

 Mindenki köteles az általa használt villamos berendezéseket rendeltetésszerűen – a 

kezelési utasításban foglaltak szerint – használni. 

 Elhasznált dohányneműt papírkosárba üríteni, égő cigarettát, gyufaszálat olyan helyen 

letenni vagy eldobni, ahol az tüzet okozhat, nem szabad. 

 

Gázpalackok kezelése, szállítása és tárolása 
(gázpalackok szállítása, tárolása, kezelése feleljen meg a vonatkozó műszaki követelményeknek, vagy 

azokkal legalább egyenértékű biztonságot nyújtson) 

 A palackot (az üres palackot is) csak lezárt szeleppel és szelepvédővel (védősapka, 

védőkengyel stb.) szabad tárolni, mozgatni és szállítani. 
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 Palackokat nem szabad tárolni nehezen megközelíthető, a személyi közlekedést és a 

mentést akadályozó helyeken, továbbá 

 lépcsőkön, lépcsőházakban, folyosókon, szűk udvarokban, átjárókban, vagy azok 

közvetlen környezetében, garázsokban. 

 A palackot a káros mechanikai és kémiai hatásoktól védeni kell, és úgy kell tárolni, hogy 

hőmérséklete ne emelkedjen 323 K (50 
o
C) fölé. 

 Befagyott szelepű vagy lefagyott palackot csak legfeljebb 313 K (40 °C) hőmérsékletű 

vízzel szabad melegíteni. 

 A palackot sérültnek kell tekinteni, ha 

 legalább 1 m magasságból kemény talajra (kő, beton, aszfalt stb.) esett, 

 égésnyomok látszanak rajta, 

 éles bemetszésű sérülése vagy horpadása van, 

 a szállítójárművet közlekedési baleset érte, átalakítás nyomai észlelhetők. 

 Az üzemeltetés (szállítás, felhasználás stb.) során keletkezett sérülésről az illetékes 

töltővállalatot (cseretelepet) tájékoztatni kell. 

 A palackon vagy szerelvényeinek környezetében keletkező tűz esetén először az éghető 

gázt, majd a többi veszélyeztetett palack szelepét haladéktalanul el kell zárni, és a tűz 

oltását meg kell kezdeni. 

 Tűz esetén a palackokat a tűzből, vagy a tűzzel veszélyeztetett területről el kell 

távolítani. 

 Ha ez nem lehetséges, akkor a palackok veszélyes mértékű felmelegedését védett 

helyről történő folyamatos hűtéssel kell megakadályozni. 

 Talajszint alatti helyiségekben, csak nem éghető és égést nem tápláló gázt tartalmazó 

palackok tárolható gázkoncentráció mérő berendezés létesítése esetén. 

 Propán-bután gázpalack nem alkalmazható, nem tárolható olyan helyiségben vagy - a 

kétszintes lakásokat tartalmazó egyemeletes lakóépületek kivételével - földszintesnél 

magasabb olyan építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet 

összeomlását idézheti elő (panelszerkezet, stb.). 

 

7.2. Kiürítés, közlekedési utak, tűzoltási út, terület 

 

 A szövetkezet épületeiben használt közlekedési utakat, folyosót, lépcsőházat és 

kijáratot, valamint valamennyi kapubejáratot – teljes szélességében – állandóan 

szabadon kell tartani. 

 Az építményt és annak tűzszakaszait, helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén a 

bent tartózkodók megengedett időtartamon belül a veszélyeztetett területről 

eltávozhassanak és az építmény elhagyásával a szabadba juthassanak. Ennek 

érdekében a menekülésre használható kijárati utakat az építményen belül - kivéve a 

családi házakat, a családi ház jellegű sorházakat, valamint a magánnyaralókat - a 

vonatkozó műszaki követelményben foglalt módon, vagy azzal egyenértékű 

biztonságot nyújtó műszaki megoldással biztonsági (menekülési, tűzvédelmi és 

veszélyhelyzeti) jelekkel kell felszerelni. 

 Menekülési útvonaljelzések szempontjából kiemelten kezelendő területek: 

 Minden menekülésre igénybe vehető kijárati és vészkijárati ajtót az ajtó fölé, vagy 

amennyiben arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó jobb és baloldalán az ajtóra mutató 

biztonsági jellel kell megjelölni; biztonsági jelet az ajtóra szerelni tilos, mert annak 

nyitott állapotában az információ elvész. Az ajtókon meg kell jelölni a nyitási 

mechanizmusukat a kezelésükre utaló biztonsági jellel, különös tekintettel, a 

pánikrúddal ellátott ajtókra, 
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 A lépcsőházak, azok valamennyi lépcsőfordulója és környezete: Legalább a lépcsők 

menekülés irányában lévő első lépcsőfokát meg kell jelölni a menekülési irányát mutató 

biztonsági jellel; a lépcsőházakban valamennyi szinten utánvilágító, vagy világító jellel 

meg kell jelölni az adott szint számát. A lépcsőfokokat a tömegtartózkodásra szolgáló 

közösségi épületekben menekülési vezetővonal-jellel kell megjelölni, valamint ott, ahol 

azt a tűzvédelmi szakhatóság előírja. 

 Az épületben elhelyezett felvonók (liftek): a biztonsági felvonóknál az erre vonatkozó, a 

hagyományos (nem biztonsági) felvonóknál pedig a „Tűz esetén a liftet használni 

TILOS!” biztonsági jelzést kell valamennyi szinten elhelyezni. Közösségi épületekben e 

biztonsági jeleket angol és német nyelven is fel kell tüntetni. 

 Menekülési útirányt jelző biztonsági jelekkel kell ellátni 

a) a füstmentes lépcsőházat és az e felé vezető utat, 

b) a folyosók minden kereszteződését minden irányból, 

c) minden irányváltoztatást, 

d) bármilyen szintváltoztatást, 

e) a kötelezően előírt vészkijáratokat, 

f) a menekülésre használható ablakokat, valamint 

g) a szabadba vezető utolsó kijáratot (a mentésben közreműködők számára kívülről 

is, mely külső jelölés az épületek főbejáratánál elhagyható). 

 A menekülési útvonalakat minden esetben világító (utánvilágító vagy villamos 

működtetésű) biztonsági jelekkel kell megjelölni, melyeknek legalább a vonatkozó 

műszaki követelményben meghatározott ideig alkalmasnak kell lenniük a céljuknak 

megfelelő fény kibocsátására. A biztonsági világításra - a biztonsági világítási lámpatest 

megfelelő fényerősségének biztosítása érdekében - tilos menekülési útirányt jelző 

biztonsági jelet felhelyezni. 

 A villamos működtetésű menekülési útirányt jelző lámpatesteknek saját, vagy központi 

szünetmentes áramforrásról kell működniük legalább a vonatkozó műszaki 

követelményben előírt ideig. 

 A villamos táplálású menekülési útirányt jelző biztonsági jelek működőképességét 

rendszeresen, de legalább havonta próbával ellenőrizni kell, melyről ellenőrzési naplót 

kell vezetni. A meghibásodott elemeket (akkumulátor, fénycső) haladéktalanul cserélni 

kell. 

 Az ellenőrzési napló (Minta) az 4. sz. melléklet tartalmazza. 

 A menekülési útvonaljelzések telepítési magassága: 

 Magasan telepített biztonsági jelek esetében a jeleket legalább 1,8 méteres 

magasságban, legfeljebb a füstmentes levegőréteg felső határáig kell rögzíteni. A 

magasan telepített biztonsági jeleknek közepes (10 méter) és nagy (30 méter) 

távolságból is felismerhetőnek kell lennie. Az ilyen magasságban rögzített menekülési 

útirányt jelző biztonsági jeleket a kijárati ajtók fölé, valamint a menekülési út minden 

irányváltoztatási pontjában kell elhelyezni. A telepítésnél ügyelni kell arra, hogy az 

épület, a menekülési út bármely pontján, minden esetben legalább egy jelnek láthatónak 

kell lennie. 
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 Középmagasan telepített biztonsági jelek esetében a jeleket a magasan és az alacsonyan 

telepített jelek közé kell telepíteni. Az e módon telepített jelek telepítési magassága 

maximum 1,8 méter, általában szemmagasságban, vagy ahogy azt a veszélyforrás 

igényli. Középmagasan telepített biztonsági jeleket elsősorban a közlekedési utakon és 

az olyan helyiségekben kell kiépíteni, ahol egy esetleges tűzben nem, vagy csekély 

mértékben kell füstfejlődéssel számolni az ott tárolt, beépített vagy elhelyezett anyagok, 

berendezési tárgyak alapján. 

 Alacsonyan telepített biztonsági jelek esetében a biztonsági jeleket a padlószintre vagy a 

padlószinttől kis magasságban a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy azzal 

legalább egyenértékű biztonságot nyújtó megoldásnak megfelelően kell telepíteni. Az 

alacsonyan telepített biztonsági jeleknek legalább 30 méter hosszúságban kell az 

útirányt mutatniuk, és a biztonsági jeleknek 5 méter távolságból felismerhetőnek kell 

lenniük. Alacsonyan telepített biztonsági jeleket a közlekedési utakon a magasan 

telepített jelzések kiegészítéseként vagy az olyan helyiségekben kell alkalmazni, ahol az 

ott tárolt anyagok, eszközök, valamint az ott található berendezési tárgyak miatt egy 

esetleges tűzben nagyon erős füstfejlődéssel kell számolni. 

 Alacsonyan telepített biztonsági jeleket kell létesíteni – a füstmentes lépcsőházak 

kivételével – az alábbi esetekben 

a) kétszintesnél magasabb és 2000 m2-nél nagyobb szintenként összesített 

alapterületű közösségi épületek menekülési útvonalain, 

b) zenés táncos szórakozóhelyek 50 fő feletti befogadóképességű helyiségeiben és 

menekülési útvonalain, 

c) tömegtartózkodásra szolgáló helyiségekben, és 

d) tömegtartózkodásra szolgáló építmények menekülési útvonalain. 

 A biztonsági jelek telepítésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség 

belmagasságát, valamint az ott található anyagok füstfejlesztő képességét. Azokban a 

helyiségekben, ahol ezek alapján alacsonyan vagy középmagasan telepítendő a 

menekülési útirányt jelző rendszer, ott a kijárati ajtók két oldalán, a padló szint 

közelében, legfeljebb azonban 2,0 méteres magasságban kell a kijárati ajtót megjelölni. 

 Kijárati ajtók megjelölésénél a biztonsági jelet – magasan telepítendő menekülési 

útirányt jelző rendszer esetében – az ajtók fölé 2–2,5 m magasságban kell felszerelni. 

 A közlekedési folyosókon elhelyezendő biztonsági jelek ajánlott szerelési magassága 

1,7–2,0 méter. 

 Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, egyes kijárati útvonalak bármely okból 

(felújítás, átrendezés) történő időleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén az 

ezen okból téves jelzést adó menekülési útirány-jelzések működését letakarással, 

kikapcsolással, leválasztással, vagy bármely más hatásos műszaki megoldással 

szüneteltetni kell. 

 Az építmény kiürítése és az ott keletkezett tűz jelzése, továbbterjedésének 

megakadályozása, valamint felszámolása során használható tűzvédelmi eszközöket 

megfelelő világító biztonsági jelekkel kell megjelölni. A tűzvédelmi eszközök 

szempontjából kiemelten kell kezelni 

a) a kézi és hordozható tűzoltó készülékeket, 

b) a fali tűzcsapokat, tűzcsapszerelvény szekrényeket és azok környezetét, valamint 

c) a kézi tűzjelzésadókat, a tűzjelző telefont. 
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 A biztonsági jelek elhelyezésének változatai 

 

 Azokat a jeleket adó eszközöket, amelyek villamos táplálásúak, tartalék energiaforrással 

kell ellátni úgy, hogy a hálózati energia kimaradása ne okozza azok 

működésképtelenségét. 

 A biztonsági jel mérete és elhelyezése feleljen meg a vonatkozó műszaki 

követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtson. 

  Ha a felismerési távolság 25 méternél nagyobb, úgy a megfelelő piktogramot 

tartalmazó előjelző és iránymutató biztonsági jelet kell alkalmazni a felismerési 

távolságon belül az épületen belül és szabadtéren egyaránt. A tűzvédelmi eszközök 

helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett, legalább 1,8 méteres 

magasságban, legfeljebb a füstmentes levegőréteg felső határáig kell elhelyezni úgy, 

hogy azok a helyiségben lévő legnagyobb távolságról is könnyen felismerhetőek 

legyenek. A biztonsági jel rögzítési magassága 
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 Az építmény kiürítése során szükséges, vagy esetleg szükségessé váló elsősegély- vagy 

veszélyhelyzeti eszközöket, felszereléseket utánvilágító vagy világító biztonsági 

jelekkel kell megjelölni. A veszélyhelyzetben fontos eszközök közül kiemelten kell 

kezelni 

a) az elsősegély felszereléseket, orvosi szobát, 

b) a hordágyakat, 

c) az önmentő eszközöket, valamint 

d) a légzésvédelmi eszközöket, készülékeket. 

 Az elsősegély- és veszélyhelyzeti biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett 

legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb a füstmentes levegőréteg felső határáig 

kell elhelyezni úgy, hogy azok a helyiségben lévő legnagyobb távolságról is könnyen 

felismerhetők legyenek. 

 A kiürítés, valamint a tűzoltói beavatkozás során fontos tűzvédelmi eszközöket, 

berendezéseket világító vagy megvilágított módon, biztonsági jelekkel (piktogrammal 

és szükség szerint kiegészítő felirattal) kell ellátni. Kiemelten kell kezelni 

a) a kézi indítású tűzoltó, tűzvédelmi eszközök kezelő szerkezeteit (hő- és 

füstelvezető, gázzal oltó), 

b) a sprinkler központok bejáratait, a központon belül az egyes kezelő szerkezeteket 

és azok környezetét, valamint 

c) a kulcsszéfeket és környezeteit. 

 A helyiségek, tűzszakaszok, építmények, szabadtéri tömegrendezvények kiürítésének 

megfelelőségét kiürítés számítással kell igazolni, vagy az OKF által elfogadott 

számítógépes szimulációs programmal kell ellenőrizni, mely alapján az OKF a kiürítési 

megoldást jóváhagyhatja. 

 A többszintes épületek biztonságos elhagyására lépcsőházat kell létesíteni. 

 Az eltávozást átmenetileg védett térbe, tűzszakaszba, füstmentes lépcsőházba, vagy az 

építményen kívüli szabadtérbe kell biztosítani. 

 A füstmentes lépcsőház közvetlenül a szabadba vagy a védett téren keresztül a szabadba 

vagy tűzgátló szerkezetekkel határolt előtéren keresztül két eltérő tűzszakaszba 

biztosítsa a kiürítést. 

 Szomszédos tűzszakaszba a kiürítés csak akkor megengedett, ha az épületszerkezetekkel 

került lehatárolásra. Amennyiben a tűzszakaszhatár gépészeti berendezésekkel (pl. 

vízfüggöny) került kialakításra, a kiürítés számítást addig kell végezni, amíg a 

benntartózkodók épületszerkezettel határolt tűzszakaszba vagy szabadba, vagy 

átmenetileg védett térbe nem jutnak. 

 Az építmény kiürítése olyan legyen, hogy az átmenetileg védett terekből, illetve 

tűzszakaszokból biztosítva legyen a menekülők kijutása építményen kívüli szabadtérbe. 

 A menekülésre számításba vett útvonalon körforgó- (kivéve: A „C”–„E” 

tűzveszélyességi osztályba tartozó ipari, mezőgazdasági és tárolási célú építményeknél 

a menekülési útvonalon megengedett toló, billenő és emelkedő zsalus kapuk 

alkalmazása, ha azok mindkét oldalról és kézi úton 20 másodpercen belül 

biztonságosan nyithatók és az érintett helyiségben tartózkodó személyek száma 20 m2-

enként az egy főt nem haladja meg.) – toló, billenő és emelkedő zsalus rendszerű ajtókat 

alkalmazni nem szabad. A vezérléssel működő ajtók esetében a kézi nyithatóságot 

minden esetben biztosítani kell. 

 A kiürítésre számításba vett nyílászáró szerkezetek – kivéve a legfeljebb 50 fő 

tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat – csak a 

kiürítés irányába nyílhatnak. A tömegtartózkodásra szolgáló helyiség ajtóit kilincs 

nélkül kell kialakítani úgy, hogy az egy mozdulattal nyitható és nyitott állapotban 

önműködően rögzíthető legyen. A kiürítésre számításba vett nyílászáró szerkezetekben 

a vésznyitók, pánikzárak feleljenek meg a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy 

azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtsanak. 
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 A tömegtartózkodásra szolgáló helyiség kiürítésre számításba vett útvonal kijáratainak 

nyílásába lépcső, padlóburkolatból kiálló küszöb nem építhető be. 

 A menekülési útvonalat határoló szerkezetek olyan kialakításúak legyenek, hogy ne 

tegyék lehetővé a mögöttük történő tárolást (szekrényfal). 

 A kiürítés céljára 50 főnél több személy esetében íves karú lépcsőt számításba venni 

nem szabad. Csúszda, felvonón (kivéve a menekülési felvonót), valamint 25%-nál 

meredekebb lejtő kiürítésre számításba nem vehető.  

 A menekülési útvonal ajtóinál függöny, szélfogó csak úgy helyezhető el, hogy az 

széthúzáskor a kijáratot ne szűkítse. A függöny a padló síkját nem érheti el, belső 

széleit eltérő színű csíkkal kell megjelölni. 

 Tűzoltási felvonulási terület: az építmények tűzoltására, mentésre szolgáló a homlokzat 

előtt létesített, megfelelő teherbírású, szilárd burkolatú, legalább két nyomvonal 

szélességű terület (út) – amelynek méretét a tűzvédelmi szakhatóság állapítja meg –, s 

amely a tűzoltás technikai eszközeinek (emelőkosaras gépjármű, gépezetes létra, 

gépjárműfecskendő), és a tűzoltóegységek a rendeltetésszerű működésének feltételeit 

biztosítja. 

 Tűzoltási felvonulási út: a tűzoltási felvonulási terület megközelítésére szolgáló 

megfelelő teherbírású, szilárd burkolatú, legalább két nyomvonal szélességű, a 

tűzoltógépjárművek közlekedésére alkalmas út. 

 Az épület közlekedési, tűzoltási, felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerzési 

helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely 

alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére. 

 Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolóját, a 

közmű nyitó- és zárószerkezetét, a tűzjelző kézi jelzésadóját, a nyomásfokozó 

szivattyút, valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetét, nyílásait, továbbá a 

tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, 

ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. 

 A menekülési útvonal leszűkítése – a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség méretéig 

–továbbá ott éghető anyag tárolása, burkolat elhelyezése a tűzvédelmi hatóság 

engedélyével történhet. 

 

7.3. Tüzelő- és fűtőberendezések 

 

 Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetőleg 

használható, amely rendeltetésszerű üzemeltetése során nem okoz tüzet vagy robbanást. 

 Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést 

szabad használni. 

 Az állandó felügyelet nélkül üzemelő, éghető gázzal és az éghető folyadékkal 

üzemeltetett tüzelő- illetőleg fűtőberendezést olyan érzékelő és korlátozó szerkezettel 

kell felszerelni, amely meghatározott biztonsági határérték elérésekor az üzemeltetést 

megszünteti. 

 A tüzelő- és fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében lévő 

éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell 

alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb 

hőterheléssel történő üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási 

veszélyt. 

 Koromzsák tisztító ajtó közelébe 50 cm távolságon belül éghető anyagot elhelyezni 

vagy azt eltorlaszolni, befedni tilos. 

 A kéményhez való csatlakozásnál megfelelően kialakított hézagmentes becsatlakozást 

kell biztosítani és azt füstcső rózsával el kell látni. Egy kéményen maximum csak két 

füstelvezető nyílás lehet (egy szinten), és azt egymástól legalább 25 cm távolságra kell 

elhelyezni. A füstcsövet szétesés ellen legalább 1,5 méterenként fémbilinccsel rögzíteni 
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kell. Szilárd vagy folyékony tüzelőanyagú és gáztüzelésű berendezés füstelvezetője 

ugyanabba a kéménybe nem köthető be. 

 A tüzelőberendezéseket a fűtési idény előtt, valamint a fűtési idény alatt szükség szerint 

felül kell vizsgálni, a meghibásodásokat azonnal ki kell javítani. 

 A tüzelő- és fűtőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra 

alkalmas személyre szabad bízni. Felügyelet szempontjából alkalmatlannak minősül az 

a személy, aki olyan mértékű egészségkárosodásban szenved, mely a kezelés 

biztonságos végrehajtásában megakadályozza, alkoholos befolyásoltság alatt áll, 

valamint 14 évnél fiatalabb korú. 

 Tüzelőanyagot a tárolás során a káros felmelegedéstől védeni kell. A tüzelő- és 

fűtőberendezéssel azonos helyiségben gázpalack, gázolaj, benzin nem tárolható. 

 A lakás elhagyásakor az égésbiztosítás nélküli gáz- és olajtüzelésű berendezésekben a 

tüzelést meg kell szüntetni. 

 

7.4. Szellőztetés tűzvédelmi követelményei 

 

 Mesterséges szellőztetés esetén a szellőztető berendezésnek olyannak kell lenni, hogy a 

bekapcsoláskor, illetőleg üzemeltetés közben gyújtószikra ne keletkezzen és a 

berendezésen keresztül küldő gyújtóforrás gyújtási veszélyt ne idézzen elő. 

 Természetes szellőztetés célját szolgálhatja ablak, ajtó, szellőzőkürt, kémény, hő- és 

füstelvezető, szellőzőnyílás. 

 A szellőztető berendezések mindenkori üzemkész állapotáért a berendezést üzemeltető a 

felelős. 

 

7.5. Csatornázás tűzvédelmi követelményei 

 

 A csatornahálózatot a szövetkezet területén vízzárral szakaszokra (tűzszakaszra) kell 

osztani. A csatornahálózatot, ülepítőt, derítőt természetes vagy mesterséges 

szellőztetéssel kell üzemeltetni. 

 Tűz- vagy robbanásveszélyes gázt, gőzt, folyadékot tartalmazó szennyvizet a 

közcsatornába vagy szikkasztóba bevezetni nem szabad. 

 

7.6. Villamos világítóberendezések tűzvédelmi követelményei 

 

 Az „A”-„B” tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, 

szabadtéren, építményben robbanást nem okozó, a „C”-„E” tűzveszélyességi osztályba 

tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, szabadtéren, építményben a környezetére 

gyújtási veszélyt nem jelentő világítás használható. 

 A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a 

környezetére tűzveszélyt ne jelentsen. A létesítmény, építmény villamos berendezéseit a 

vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően, vagy azzal legalább azonos 

biztonságot nyújtó műszaki megoldás szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni. 

 A helyiségekben csak elektromos világítás alkalmazható. 

 Világító berendezésen, eszközön éghető díszítő anyagot elhelyezni nem szabad, azt 

állandóan szabadon, hozzáférhető helyen tisztán kell tartani. 

 

7.7. Villamos berendezések tűzvédelmi követelményei 

 

 Az épület villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell 

kialakítani. Külön leválasztó kapcsolót kell építeni a felügyelet nélkül folyamatosan 

üzemelő villamos berendezéshez, térvilágításhoz, biztonsági berendezéshez és 

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

azaz éghető anyagra gyúlási veszélyt ne jelentsen. 

 A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá 

meg kell jelölni e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét. 

 A villamos berendezéseket rendszeresen meg kell tisztítani az olyan szennyeződéstől, 

amely a berendezés hőátadását károsan befolyásolja, vagy amelytől önmaga 

meggyulladhat. 

 A villamos berendezés használatbavételét követően, a berendezés üzemeltetője, ha 

jogszabály másként nem rendelkezik 

a) az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren 

legalább háromévenként, 

b) a „C”, „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren 

legalább hatévenként a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát 

elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott 

határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja. 

 A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni. 

 vizsgálatot végző adatait, vizsgálat időpontját az 4. sz. melléklet tartalmazza. 
 A felülvizsgálatok megvalósításáért az igazgatóság és a közös képviselő a felelős. A 

ciklusidőtől függetlenül el kell végezni a tűzvédelmi felülvizsgálatot a villamos 

berendezések felújítását vagy jelentősebb mértékű javítását követően. 

 Villamos berendezések létesítésekor az üzembe helyezés alkalmával a kivitelező a 

berendezések szabványosságáról, a tervek szerinti kivitelezéséről az átadási 

dokumentációban köteles nyilatkozni. 

 A villamos berendezések javítását, szerelését csak szakképzett személy végezheti. 

 

7.8. Villámvédelem követelményei 

 

 A villámvédelmi berendezés norma szerinti, ha tervezése, kivitelezése, felülvizsgálata, 

karbantartása megfelel a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy azzal legalább 

egyenértékű biztonságot nyújt. 

 Új építménynél, valamint a meglévő építmény rendeltetésének megváltozása során a 

villámcsapások hatásaival szembeni védelmet norma szerinti villámvédelmi 

berendezéssel kell biztosítani. 

 A meglévő nem norma szerinti villámvédelmi berendezés bővítése az adott építmény 

meglévő rendeltetetésével összefüggő átalakításával, bővítésével együtt történik. 

 A meglévő nem norma szerinti villámvédelmi berendezés bővítésének meg kell felelnie 

a villámvédelmi berendezés létesítésekor, vagy utolsó felülvizsgálatakor érvényes 

műszaki követelménynek. 

A norma szerinti villámvédelmi berendezések tűzvédelmi követelményei 
 E fejezet rendelkezései irányadók az ideiglenes és állandó jellegű építmények norma 

szerinti villámvédelmi berendezéseinek követelményeire 

 Az építmények villámcsapások hatásaival szembeni védelmét az emberi élet 

elvesztésének és a közszolgáltatás kiesésének kockázata szempontjából kell biztosítani. 

 Villámvédelmi berendezést kell létesíteni a táblázatában megjelölt építmények esetében, 

a meghatározott védelmi szint biztosításával, továbbá abban az építményben, ahol a 

villámcsapások hatásaival szembeni védelem csak így biztosítható. 

 Ha a vonatkozó műszaki követelmény szigorúbb védelmi szintet állapít meg, akkor a 

szigorúbb követelményt kell alkalmazni. 
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 A B C 

1 A létesítmény jellege Védelmi szint 

    Villámhárító 

osztálya 

(LPS) 

Koordinált 

túlfeszültség-

védelem 

osztálya 

(LPMS) 

2 Oktatási rendeltetésű épületek III III-IV 

3 Mozgásukban és/vagy cselekvőképességükben 

korlátozott személyek elhelyezésére szolgáló 

épületek, egészségügyi rendeltetésű épületek, 

kényszertartózkodásra szolgáló épületek 

III III-IV 

4 Nagyforgalmú vagy tömegtartózkodásra szolgáló 

épületek, létesítmények 

IV III-IV 

5 Szállodák, kollégiumi épületek  

(50 fő befogadóképesség felett) 

III III-IV 

6 „A”-„B” tűzveszélyességi osztályú épületek, 

létesítmények 

II II 

 

 Kötelező gondoskodni a villámvédelemről azoknál az ideiglenes építményeknél, 

felvonulási- és építési területek építményeinél, amelyeknél az építmény fennállási ideje 

április 1. és október 31. közötti időszak bármely napjára esik. 

 Ideiglenes építmények villámvédelmének biztosítására használati- vagy munkautasítás 

elkészítése, és annak betartatása is szükséges. 

 Nem kötelező villámvédelmi berendezést létesíteni a 10 m-nél nem nagyobb 

gerincmagasságú 

a) egy lakóegységet vagy csak egymás mellett elhelyezett lakóegységeket tartalmazó 

lakóépületben, 

b) a legfeljebb 400 m2 alapterületű, egymás felett elhelyezett lakóegységeket 

tartalmazó lakóépületben, városi - elővárosi környezetben, ha a tető anyaga A1 - 

A2 tűzvédelmi osztályba tartozik, 

c) a legfeljebb 200 m2 alapterületű - a 11. melléklet 1. táblázatában nem szereplő - 

közösségi épületben, városi - elővárosi környezetben. 

 Villámvédelmi berendezést csak kiviteli tervdokumentáció alapján lehet létesíteni, 

kivételt képeznek a villámvédelmi berendezés létesítésére nem kötelezett építmények, 

amelyeknél csak ajánlott a tervdokumentáció alapján történő létesítés. 

 A villámvédelmi berendezést - ha jogszabály másként nem rendelkezik -, 

a) LPS I és LPS II osztály esetén legalább háromévenként, 

b) egyéb esetben legalább hatévenként, tűzvédelmi szempontból felül kell 

vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott 

határnapig meg kell szüntetni, melyek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell. 

 Az e jogszabály szerint létesített villámvédelmi berendezés esetében a felülvizsgálatok 

vezetésére és abban érdemi munka folytatására csak olyan személy jogosult, aki a 

jogszabályban meghatározott „villámvédelem időszakos felülvizsgálója” 

szakképesítéssel rendelkezik, és a vonatkozó műszaki követelményen anyagából az 

MEE-vel és az OKF-fel egyeztetett, MMK-nál akkreditált villámvédelmi tanfolyami 

képzésben részesült és eredményes vizsgát tett, vagy a vonatkozó műszaki 

követelményt tananyagi szinten oktató OKJ-s képzésben részesült. 
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 Részleges vagy rendkívüli felülvizsgálat végzésére jogosult az MMK névjegyzékében 

szereplő villamosmérnöki végzettségű, a villámvédelem területén „kiemelkedően 

gyakorlott” szakértő is. 

 A felülvizsgálat elvégzését a felülvizsgálatról készített jegyzőkönyv és az ennek alapján 

elkészített minősítő irat tanúsítja. 

 A minősítő irat tartalmazza 

a) az ellenőrzés időpontjának kezdetét és végét, 

b) a vizsgált építmény pontos, azonosításra alkalmas megnevezését, a vizsgálat 

tárgya pontos, egyértelmű határainak megvonásával, 

c) a felülvizsgálat alapját képező szabványokat - évszám feltüntetésével - vagy 

előírásokat, az eltérési engedélyeket a keltezés és az iktatási szám feltüntetésével, 

d) a építmény villámvédelmi kiviteli vagy átadási dokumentációjának azonosítóit és 

az LPS x, illetve LPMS x villámvédelmi szintet, 

e) a vizsgálatkor elfogadott különféle bizonylatok, érintésvédelmi mérések, 

tűzvédelmi besorolás felsorolását, 

f) a vizsgált berendezések „megfelelő”, „nem megfelelő”, „hibaelhárítás után 

megfelelő”, vagy „tervezői közreműködést igényel” minősítéseit, valamint 

valamennyi talált és azonnal ki nem javított hiba, hiányosság felsorolását - azok 

helyének azonosításra alkalmas meghatározásával - és kijavításának dátumszerű 

határnapját, 

g) összefoglaló minősítő véleményt arról, hogy a villámvédelmi berendezés a 

rendeltetésszerű használatra biztonsági szempontból megfelel-e, 

h) az ellenőrzést vezető személy(ek) nevét, aláírását, szakképzettségét igazoló 

vizsgabizonyítvány számát, ha a felülvizsgálatot gazdálkodó szervezet végzi, 

akkor cégszerű aláírást is, 

i) a vizsgálatot végző gazdálkodó szervezet nevét és telephelyét, vagy 

magánszemély esetén annak lakcímét és 

j) a vizsgált berendezés azonosításra alkalmas vázlatát. 

 

Nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezés időszakos felülvizsgálata 
 A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezés időszakos felülvizsgálatát a 

létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell 

végezni. 

 A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem 

rendelkezik tűzvédelmi szempontból 

a) a „C”, „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren 

legalább hatévenként, 

b) egyéb építményben, szabadtéren legalább 3 évenként, 

c) a villámhárító berendezés, vagy a védett épület vagy építmény minden olyan 

bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a 

villámvédelem hatásosságát módosíthatja, és 

d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése 

után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell 

vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott 

határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell. 

 A nem norma szerinti villámvédelmi berendezéseknél az ellenőrzés, felülvizsgálat 

vezetésére és abban érdemi munka folytatására csak olyan személy jogosult, aki a 

jogszabályban meghatározott „villámvédelem felülvizsgálója” szakképesítéssel 

rendelkezik. 

A vizsgálatot végző adatait, vizsgálat időpontját az 4. sz. melléklet tartalmazza. 

 A villámvédő berendezésekről nyilvántartást kell vezetni. A felülvizsgálatok 

ütemezéséért, az ütemterv alapján a felülvizsgálatok elvégzéséért az igazgatóság és a 
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közös képviselő a felelős. A vizsgálatot úgy kell ütemezni, hogy a zivataros időszak 

(május 1. – szeptember 30.) beállta előtt az észlelt hiányosságot fel lehessen számolni. 

 

8. Tűzoltó-készülékek 
 

 A tűzoltó-készülékeket, eszközöket, felszereléseket és anyagokat jól láthatóan, könnyen 

hozzáférhetően kell a kijárat, illetve a veszélyeztetett hely közelében elhelyezni és 

állandóan használható, üzemképes állapotban tartani. Az eszközöket helyükről 

eltávolítani, vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni tilos. 

 A létesítmények védelme érdekében a tűzoltó berendezések, tűzoltó készülékek, 

felszerelések és egyéb technikai eszközök működéséhez szükséges oltó- és egyéb 

anyagokat biztosítani kell. 

 A létesítményben legalább egy darab, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas - a 

vonatkozó műszaki követelménynek megfelelő - tűzoltó készüléket kell elhelyezni. Az 

újonnan létesült építményekben, építményrészekben, a megváltozott rendeltetésű 

helyiségekben, helyiségcsoportokban, építményekben, valamint szabadtereken a 

vonatkozó műszaki követelmények szerint gyártott tűzoltó készüléket kell készenlétben 

tartani 

a) az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben és veszélyességi 

övezetekben minden megkezdett 50 m
2

 alapterület után, 

b) az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, tűzszakaszok és 

szabadterek a) pont hatálya alá nem eső részein - attól függően, hogy azok milyen 

tűzveszélyességi osztályúak - a c)-e) pontban foglaltak figyelembevételével, 

c) a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, tűzszakaszok és szabadterek 

a) pont hatálya alá nem eső részein az - „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba 

tartozó helyiség, valamint veszélyességi övezet területével csökkentett - 

alapterület minden megkezdett 200 m
2

-e után, de legalább szintenként, 

d) a „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, tűzszakaszok és szabadterek 

a) pont hatálya alá nem eső részein az - „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba 

tartozó helyiség, valamint veszélyességi övezet területével csökkentett - 

alapterület minden megkezdett 600 m
2

-e után, de legalább szintenként, 

e) az „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, tűzszakaszok és 

szabadterek a) pont hatálya alá nem eső részein szükség szerint történjen. 

 Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás 

céljára szolgáló építményekben, tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó szabad 

területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű (kereskedelmi, 

iroda) helyiségeket, amelyek tekintetében - gazdálkodó, vagy rendeltetési egységenként 

– a fentiekben foglaltakat kell alkalmazni. 

 Jogszabály vagy a tűzvédelmi hatóság a fentiekben meghatározottakon túl további 

tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja. 

 A tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést, berendezést jól láthatóan, könnyen 

hozzáférhetően, a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni, és állandóan 

használható, üzemképes állapotban kell tartani. Közösségi építményben a - fali 

tűzcsappal kombinált tűzoltó készüléket tartó fali tűzcsap szekrény vagy tűzoltó 

készülék tartó szekrény kivételével - tűzoltó készüléket (legfeljebb 1,35 m) 

akadálymentes elhelyezési magasságban kell rögzíteni. Helyéről eltávolítani, a 

rendeltetésétől eltérő célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint 

szabad. 

 A tűzoltó-technikai eszközt, felszerelést, készüléket, és anyagot nemzeti szabvány, 

jogszabály előírásai szerint, azok hiányában félévenként kell ellenőrizni. Ha a tűzoltó-



Tűzvédelmi Szabályzat 

22. oldal 

technikai eszköz, felszerelés, készülék előírt időszakos ellenőrzését, javítását, 

karbantartását nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek. 

 Az építmény, épület üzemeltetője köteles a biztonsági jeleket karbantartani, a világító 

jelek működését, működőképességét a vonatkozó műszaki követelményben, ezek 

hiányában a gyártó által előírt rendszerességgel ellenőrizni, azt ellenőrzési naplóban 

dokumentálni, továbbá a biztonsági jeleket a körülmények változásaiból adódóan vagy 

elhasználódásuk miatt szükségszerűen cserélni, illetőleg a meglétükről meggyőződni. 

 Tűzoltó készülék karbantartást kizárólag jogosultsággal rendelkező karbantartó 

szervezet végezhet. 

 A tűzoltáskor működésképtelen tűzoltó készülékről a készenlétben tartónak az OKF felé 

bejelentést kell tennie. 

 A tűzoltó készülékek élettartamát és karbantartási időközeit az alábbi táblázata 

tartalmazza. 

 A ciklusidők számítása alapkarbantartás esetében a legutolsó karbantartástól, első 

alapkarbantartás esetén a gyártási, vagy végellenőrzési időponttól, közép- és teljes körű 

karbantartás esetében a tűzoltó készüléken feltüntetett gyártási időponttól történik. Ha 

gyártási időpontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31., ha a gyártás éve 

és negyedéve van jelölve, az adott negyedév első hónapjának utolsó napja a gyártási 

időpont. 

 

  A  B  C  D  E 

  

1 

   

A tűzoltó készülék típusa 

Alap-  

karba

n-  

tartás 

 

Közép

-

karba

n-  

tartás 

 

Teljes 

körű 

karba

n-  

tartás 

   

A tűzoltó készülék 

élettartama 

2 Porral oltó, vizes oltóanyag 

bázisú habbal és vízzel oltó 

1 év 5 és 

15 év 

10 év 20 év 

3 Törőszeges porral oltó 1 év 15 év 10 év 20 év 

4 Gázzal oltó 1 év  - 10 év 20 év 

5 Valamennyi szén-dioxiddal 

oltó 

1 év  - 10 év A vonatkozó műszaki 

követelmény szerint 

6 Az MSZ 1040 

szabványsorozat alapján 

gyártott tűzoltó készülék 

(szén-dioxiddal oltó 

kivételével) 

hat 

hónap 

 - 5 év 20 év, de legkésőbb 2014. 

12. 31-ig 

 

 Tűzoltó készülék karbantartást az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga 

bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezhet. 

 A vizsgálatot végző adatait, vizsgálat időpontját az 4. sz. melléklet tartalmazza. 
 A tűzoltó-technikai eszközök ellenőrzéséről, karbantartásáról az igazgatóság és a közös 

képviselő köteles gondoskodni. 

 A tűzoltó-készülékek használhatatlanná válása esetén gondoskodni kell azok cseréjéről. 

Az új eszközök beszerzéséért az igazgatóság és a közös képviselő a felelős. 

 Az igazgatóság és a közös képviselő rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, 

hogy a tűzoltó készülék 

a) az előírt telepítési helyen van, 

b) rögzítése biztonságos, 

c) látható, 
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d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható, 

e) használata nem ütközik akadályba, 

f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában 

található, 

g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott, 

h) fém vagy műanyag plombája, karbantartást igazoló címkéje sértetlen és ép, 

i) zárópecsétje sértetlen, 

j) felülvizsgálata esedékes-e, és 

k) állapota kifogástalan, üzemszerű. 

 A vizsgálatot a karbantartó szervezet is végezheti. 

 Ha az ellenőrző az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik azok 

megszüntetéséről. 

 A szövetkezet gondoskodik a készenlétben tartott tűzoltó készülékek meghatározott 

időközönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült (kiürített) tűzoltó 

készülékek újratöltéséről. 

 A negyedéves időszakot tűzvédelmi hatóság döntése esetén 1 hónapra kell lerövidíteni, 

ha azt környezeti körülmény vagy egyéb veszély indokolja. 

 

9. TŰZJELZÉS 
 

 Aki a tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, arról tudomást szerez (eloltott tüzet 

is), köteles azt elsősorban a Tűzoltóságnak késedelem nélkül jelezni. 

Karcagi Hivatásos Tűzoltóság 

5300 Karcag, Madarasi u. 2. sz. 

Telefonszáma: 105, 06/59-311-311 

A tűz jelzése, az emberi élet mentése és az oltás megkezdése minden állampolgár 

kötelessége! 

 A tűzjelzéshez, segítségkéréshez az állampolgárok kötelesek a használatukban álló 

híradási, vagy közlekedési eszközzel ellenszolgáltatás nélkül segítséget adni. 

 Segélykérő telefonszámok 

 a Tűzoltóság díjtalanul hívható szám: 105 

 a Tűzoltóság vezetékes telefonszáma: 06-59-311-311 

 ingyenesen hívható segélykérő szám: 112 

 A tűzjelzésnek tartalmaznia kell: 

 a tűzeset pontos helyét (település, utca, házszám) 

 mi ég 

 mi van veszélyben (gázpalack, értékes tárgyak, stb.) 

 emberélet van-e veszélyben 

 a tűz terjedelme (megközelítőleges alapterület) 

 jelző neve és telefonszáma 

 továbbá egyértelmű válaszokat kell adni az eseményt felvevő ügyeletes tűzoltó 

által feltett kérdésekre. 

 A tűzesetet jelenteni kell továbbá: 

 igazgatóság 

 közös képviselő 

 bérelt terület esetén a tulajdonosnak. 

 Az igazgatóság és a közös képviselő a Tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetve 

az emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is kötelesek a Tűzoltóságának késedelem 

nélkül bejelenteni, és a kár színhelyét a tűzvizsgálat vezetőjének intézkedésig 

változatlanul hagyni. 
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Tűz esetén tanúsítandó magatartás, tűzoltás 

 A tüzet először észlelő haladéktalanul riasztani köteles a környezetét. 

 Ezután következő feladatok: 

 Hivatásos Tűzoltók riasztása 

  helyiségbe történő bejutás biztosítása 

 az érintett terület kiürítése, veszélyeztetett személyek mentése 

 tűzoltás a rendelkezésre álló eszközökkel 

 a gázpalack(ok), éghető anyagok védett területre való szállítása 

 közművek leválasztása 

 Elektromos tűz esetén az áramtól való mentesítés előtt vízzel oltani tilos! 

 Riasztás után valamennyi lakó köteles a tőle elvárható módon a tűzoltásban részt venni, 

és olyan magatartást tanúsítani, hogy pánik ne törhessen ki.  

 A tűzoltásban résztvevő valamennyi személy köteles a tűzoltási munkát irányító 

utasításait végrehajtani. 

 A tűzoltóság megérkezésekor tájékoztatni kell a tűzoltás vezetőt az addig megtett 

intézkedésekről, részére a szükséges felvilágosítást meg kell adni és az utasításait végre 

kell hajtani, 

 A tűz oltásának egyszemélyi felelős vezetője a tűzoltás vezetője a tűzoltás vezető, aki a 

feladatának ellátásához szükséges minden intézkedést megtehet. 

 A tűz színhelyén más szerv vagy személy intézkedéseket csak a tűzoltás vezetőjének 

egyetértésével tehet.  

 A rendelkezésre álló oltókészülékkel a tűz oltását azonnal meg kell kezdeni. 

 

10.  Tűzvédelmi dokumentációk 
 

 A tűzvédelemmel kapcsolatos ügyiratokat külön erre a célra rendszeresített dossziéban 

kell gyűjteni. 

 Az iratgyűjtőbe el kell helyezni: 

 a Tűzvédelmi Szabályzatot és mellékleteit, valamint a kiegészítéseit és 

módosításait, 

 a tűzvédelmi hatóság által megtartott ellenőrzések, bejárások jegyzőkönyveit, 

 az előzőekben említett ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedéseket, 

 a tűzoltó-technikai eszközök nyilvántartását, ellenőrzésükről készült 

jegyzőkönyvet. 

 A dokumentációkat személyi változás esetén jegyzőkönyvileg át kell adni, illetve át kell 

venni az előírások további végrehajtása céljából. 

 

11.  Helyiségek tűzvédelmi előírásai 
 

11.1.  Raktározás és tárolás tűzvédelmi követelményei 

 

 „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, veszélyességi övezetben az 

„A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagok 

együtt nem tárolhatók.  

 Egy helyiségben 300 kg feletti mennyiségű „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba 

tartozó anyag a „C” és „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együtt – ha 

a vonatkozó műszaki követelmények ettől eltérően nem rendelkeznek – nem tárolható. 

 Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, „C” tűzveszélyességi 

osztályba tartozó éghető folyadékot kiszerelni, csomagolni csak jogszabályban 

meghatározottak szerint, ennek hiányában olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás 

és hatékony szellőzést biztosítottak. 
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 Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, valamint a „C” és „D” 

tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékot csak jogszabályban, vonatkozó 

műszaki követelményben meghatározott zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, 

szállítani és forgalomba hozni. 

 Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghető anyaggal, továbbá olyan anyagokat, 

amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, együtt 

tárolni nem szabad. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét naponta, vagy – 

ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik – folyamatosan ellenőrizni kell, és a 

veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni. 

 Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag, valamint a „C” 

tűzveszélyességű éghető folyadék egyedi és gyűjtőcsomagolásán – ha jogszabály ettől 

eltérően nem rendelkezik – az anyag tűzveszélyességi osztályát szövegesen vagy 

piktogrammal kell jelölni. A jelölést a gyártó vagy a csomagoló, kiszerelő vagy a 

forgalomba hozó, valamint – a felhasználáshoz külföldről közvetlenül érkező anyag, 

éghető folyadék esetében – a felhasználó köteles elvégezni.  

 A kereskedelmi létesítményekben, rendeltetési egységekben az „A” és „B” 

tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok elhelyezésének módját és mennyiségét az 

üzemeltetőnek írásban kell meghatároznia. 

 Veszélyes áruk szállításával összefüggő átmeneti (ideiglenes) tárolás esetén a 

vonatkozó műszaki követelményekben előírtakat kell alkalmazni. 

 Tetőtérben és talajszint alatti helyiségben „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba 

tartozó anyag nem tárolható. 

 Az épület padlásterében éghető anyag csak úgy és olyan mennyiségben helyezhető el, 

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

szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől és a 

kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el. 

 A 200 m2 feletti üzemi és tároló helyiség födém-, tetőszerkezete, valamint a tárolt 

anyag között legalább 1 méter távolságot kell biztosítani. 

 A raktározás, tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell 

tartani. 

 Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot és az éghető folyadékot 

raktározni, tárolni csak nem éghető anyagból készült állványon, polcon szabad. 

 Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előterében mindennemű tárolás tilos. 

 Helyiségben tárolt anyag tárolási magassága nem haladhatja meg a kötényfal alsó 

síkjának vonalát. A tárolt anyag és a kötényfal között 1 méter távolságot kell tartani 

 Udvarokon, közterületeken anyagot tárolni csak az igazgatóság és a közös képviselő 

hozzájárulásával, az érvényben lévő rendeletek figyelembevételével szabad. 

 Lakásban „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékból legfeljebb 

20 liter, a „C” és „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékból nemzeti 

szabványban meghatározott, annak hiányában legfeljebb 60 liter mennyiség tárolható. 

 Az „A” – „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékok éghető anyagú 

polcokon nem tárolhatók. 

 Gépjárműtároló helyiségben üzemanyagot a gépjárműbe épített üzemanyagtartály 

kivételével tárolni nem szabad. 

 

11.2. Gépjárműtároló 

 

 A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni nem szabad. 

 A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos. 

 A járműre vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartásáért az üzemben tartó, illetőleg a 

jármű vezetője a felelős. 
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 A forgalomba hozó, illetőleg az üzemben tartó a külön jogszabályban meghatározott 

járműveket az ott megállapított típusú, nagyságú és számú tűzoltó készülékkel köteles 

ellátni.  

 A tűzoltó készüléket a járművön a vonatkozó jogszabály szerint kell elhelyezni úgy, 

hogy állandóan hozzáférhető, vontatás esetén a vontató és a szállítmány tűzvédelmére 

egyaránt felhasználható legyen.  

 A járművek jogszabályban meghatározott időszakos műszaki felülvizsgálata során a 

vizsgálatot végző szervnek a vonatkozó általános tűzvédelmi követelmények 

érvényesülését is ellenőriznie kell.  
 Gépjárművet udvarban az ajtó, ablak, erkély, kiürítésre, menekítésre szolgáló lépcső 

függőleges vetületétől minden irányban legalább 2 méter távolságra szabad elhelyezni.  
 Gépjárműtároló helyiségben vagy tároló helyen éghető folyadékot, éghető gázt - a 

gépjárműbe épített üzemanyagtartály kivételével - tárolni nem szabad. Üzemanyagot, 

éghető folyadékot, gázt lefejteni, illetőleg a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, 

tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag-ellátó berendezésen javítást 

végezni tilos.  
 A jármű előmelegítésére csak olyan eszközt, anyagot szabad használni, amely tüzet vagy 

robbanást nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos.  
 A gépjárműtároló helyiséget és a tároló helyet úgy kell kialakítani és használni, hogy a 

gépjárművek - szükség esetén - gyorsan és biztonságosan eltávolíthatók legyenek 
 Több gépjármű tárolása esetén azokat úgy kell elhelyezni, hogy a gépjárművek ajtajai 

legalább az egyik oldalon teljes szélességükben nyithatók legyenek, az egymás mögött 

álló gépjárművek között pedig legalább 0,80 méter távolságot kell megtartani. 

 A lezárt gépjármű kulcsait könnyen hozzáférhető helyen, biztonságban kell tárolni.  

 A tisztán gázüzemű, a vegyes üzemű, illetőleg a kettős üzemű járművet tilos elhelyezni  

 cseppfolyós (propán-bután) üzemanyag esetén  

 talajszint alatti egyedi vagy több jármű tárolására alkalmas tárolókban,  

 talajszint alatti parkolókban, parkolóházakban,  

 tömegtartózkodású vagy nagy forgalmú épületek alatti terekben,  

 olyan járműtárolókban, amelyekben akna, vízzár nélküli csatornaszem, pincelejárat 

van, vagy amelyből talajszint alatti, illetőleg olyan helyiség nyílik, amelynek teljes 

levegőcseréje nem biztosított,  

 ahol az átszellőzés el nem zárható módon nem biztosított;  

 sűrített földgáz üzemanyag esetén  

 tömegtartózkodású vagy nagy forgalmú épülethez közvetlenül csatlakozó zárt, át nem 

szellőzött terekben,  

 ahol az átszellőzés el nem zárható módon nem biztosított;  

 a földszintesnél magasabb olyan építményben - kétszintes lakásokat tartalmazó 

egyemeletes lakóépületek kivételével -, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet 

összeomlását idézheti elő. 

Teendők, ha a gépjárműben tűz keletkezik 

 Kapcsoljuk ki a gyújtást 

 ha lehet zárjuk el az üzemanyag útját, csapját 

 tűzoltó készülékkel, takaróponyvával, kíséreljük meg a tűz eloltását. 

 Eloltás után gondoskodjunk a forró részek hűtéséről, az akkumulátor saruk 

oldásáról. 

 

11.3. Raktár, pince, tároló 

 Tilos a dohányzás! 

 Villamos berendezéseket használat után áramtalanítani kell! 

 Elektromos berendezés csak földelt konnektorról üzemeltethető! 

 A helyiséget utolsónak elhagyó személy a világítást kapcsolja le. 
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 A raktár ajtaját, amíg bent tartózkodnak lezárni nem szabad. 

 Egy helyiségben az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző 

halmazállapotú anyagok vagy a „C” és „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó 

anyagokkal együtt - amennyiben vonatkozó műszaki követelmények ettől eltérően nem 

rendelkezik - nem tárolhatók. 

 Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot és az éghető folyadékot 

raktározni, tárolni csak nem éghető anyagból készült állványon, polcon szabad. 

 Tűzgátló előtérben mindennemű tárolás tilos. 

 Udvarokon, közterületeken anyagot tárolni csak a tűzvédelmi megbízottak 

hozzájárulásával, az érvényben lévő rendeletek figyelembevételével szabad. 

 A menekülési irányokat a vonatkozó előírásoknak megfelelő módon jelölni kell. 

 A raktározás, tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell 

tartani. 

 

11.4. Folyosók 

 

 A zárt folyosón, közlekedőn, zárt lépcsőházban dohányozni tilos! 

 A vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat be kell tartani. 

 A villamos berendezésekre, izzókra, búrákra, armatúrákra dekorációt elhelyezni tilos! 

 Az elektromos szekrényt állandóan zárva kell tartani. 

 A folyosón, közlekedőn minden nemű tárolás tilos, kivéve a díszítésre szolgáló, falra 

akasztható tárgyakat. 

 A menekülésre, kiürítésre szolgáló folyosókat eltorlaszolni, a közlekedési utat 

leszűkíteni még átmenetileg is tilos. 

 Tűzoltókészülék: Darab számat és készenlétben tartási helyét a konkrét lakóházra 

vonatkozó Tűzvédelmi Utasítás tartalmazza. 

 Áramtalanítás: A konkrét lakóházra vonatkozó Tűzvédelmi Utasítás tartalmazza. 

 Közlekedési út: A kiürítésre számításba vett útvonalon a falakat éghető anyagú 

burkolóelemmel borítani tilos, továbbá tárolására, raktározásra nem lehet igénybe venni, 

illetve a lépcsőház keresztmetszetét leszűkíteni, eltorlaszolni még ideiglenesen sem 

szabad. A helyiségben található berendezési tárgyakat, egyéb anyagokat úgy kell 

elhelyezni, hogy a közlekedésre, illetve a helyiség elhagyására a megfelelő szélességű 

út szabadon álljon. A helyiségből nyíló ajtó teljes nyithatóságát berendezéssel, egyéb 

anyaggal leszűkíteni tilos. 

 Takarítás: A padlózatról szükség szerint minden olyan éghető anyagot el kell 

távolítani, ami tüzet okozhat. A padozatra kerülő olajszármazékokat nem éghető 

anyaggal (homok, perlit) fel kell itatni, és nem éghető anyagú edényben szabad csak 

tárolni. Tűzveszélyes folyadékban –pld. benzinben- ruhát mosni TILOS.  

 

Dohányzás szabályai 

 Dohányzás: TILOS A DOHÁNYZÁS a szövetkezet épületeinek azon helyiségeiben 

ahol az tüzet vagy robbanást okozhat, továbbá TILOS A DOHÁNYZÁS minden zárt 

folyosón és lépcsőházban 
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 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 

 Az Országgyűlés 

tekintettel a magyar lakosság kedvezőtlen népegészségügyi mutatóira, annak érdekében, 

hogy a dohánytermékek forgalmazásának részleges korlátozásával csökkentse ezen 

termékek kiskorúak számára történő hozzáférhetőségét, kinyilvánítva abbéli szándékát, 

hogy a dohánytermékek elsősorban nyilvános helyeken történő fogyasztásának 

szabályozásával védelmet kell nyújtani a nemdohányzók, valamint az életkoruk vagy 

egészségi állapotuk miatt egyébként fokozott védelmet igénylő személyek részére a 

passzív dohányzás káros hatásaival szemben, felismerve továbbá, hogy a 

nemdohányzók védelmére vonatkozó szabályozást az egészségtudatos szemléletmód 

elterjedésével párhuzamosan, rendszeres időközönként felül kell vizsgálni annak 

érdekében, hogy az állam a magánszféra mind újabb területein is védelmet biztosítson a 

passzív dohányzás káros hatásaival szemben, a magánélethez fűződő jogok tiszteletben 

tartása mellett nyomatékosan hangsúlyozva, hogy kerülni kell a dohányzást különösen 

kiskorúak, várandós nők, betegek vagy mozgásukban bármilyen okból korlátozott 

személyek jelenlétében a magánélet színterein is, különösen a zárt légterű 

helyiségekben vagy gépkocsik zárt utasterében, mivel a dohányfüst minden esetben 

mérgező, annak nincs biztonságos egészségügyi határértéke, elősegítve ezzel az 

egészséghez, valamint az egészséges környezethez fűződő alkotmányos jogok 

megvalósulását és védelmét, figyelemmel – az ellentétes érdekek megfelelő 

egyeztetésével – a dohánytermékek fogyasztási kultúrája fejlesztésének szükségességre, 

a méltányolható fogyasztási szokásokat elismerve 

a következő törvényt alkotja: 

Értelmező rendelkezések 

1. § E törvény alkalmazásában 

a) dohánytermék: cigaretta, szivar, szivarka, pipadohány és más fogyasztási dohány, 

vagy egyéb, külön jogszabály szerint dohányzásra szánt, dohány alapanyagú 

termék; 

b) dohányzás: a dohánytermék füstképződéssel járó elégetése; 

c) közforgalmú intézmény: az érintettek számára közfeladatot, illetőleg közérdekű 

vagy egyéb szolgáltatást, ellátást (a továbbiakban együtt: szolgáltatás) végző 

természetes vagy jogi személynek, illetőleg jogi személyiség nélküli szervezetnek 

a szolgáltatás, illetve az azzal összefüggő tevékenység biztosítására szolgáló 

létesítménye vagy egyéb eszköze, függetlenül attól, hogy az oda történő belépés a 

nyilvánosság számára teljesen szabad vagy valamely feltétel teljesítéséhez kötött; 

d) rendezvény: a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 2. §-ának (1) 

bekezdésében meghatározott, valamint gazdasági, kulturális, – nem szabadidős 

jellegű – sport, egyházi, érdekvédelmi céllal, legalább három személy egyidejű 

jelenlétével létrejött szervezett összejövetel, illetve esemény; 

e) zárt légterű helyiség: valamely műszaki megoldással környezetétől fizikailag 

lehatárolt létesítmény, eszköz, amelynek a külső környezetből történő folyamatos 

légcseréje nem, vagy kizárólag nyílászárók, illetőleg egyéb műszaki berendezés 

útján biztosított; 

f) kombinált figyelmeztetés: az e törvény felhatalmazása alapján kiadott 

kormányrendeletben meghatározottak szerint fényképből vagy egyéb 

illusztrációból és kiegészítő figyelmeztetés megfelelő szövegéből álló 

figyelmeztetés; 

g) egészségvédelmi érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet: az egyesülési 

jogról szóló törvény alapján létrehozott egyesület, ha az alapszabályában 

meghatározott célja dohányzás visszaszorítása, e célnak megfelelően legalább két 

éve működik, továbbá az ilyen egyesületek szövetsége. 
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A dohánytermékek fogyasztásának alapvető szabályai 

2. § (1) A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével – a (3) bekezdésben foglalt 

eltéréssel – nem szabad dohányozni 

a) közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben, 

b) közösségi közlekedési eszközön, 

c) munkahelyen, 

d) közterületnek minősülő 

da) a gyalogosforgalom számára nyitva álló aluljárókban és egyéb, zárt légterű 

közforgalmú közlekedő összekötő terekben, valamint közterületi játszótereken, továbbá 

a játszóterek külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül, 

db) a közforgalmú vasúti szolgáltatás nyújtására szolgáló vasúti üzemi létesítmények 

és a vasúti pálya tartozékainak személyforgalom számára megnyitott területein, 

közösségi közlekedési eszköz igénybevételének céljából létesített, illetve erre kijelölt 

megállóban, várakozó helyen, illetőleg helyiségben, valamint nyílt légterű megálló, 

várakozó hely esetén annak külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül, 

azzal, hogy ha a dohányzási korlátozás alá tartozó terület külső határvonala nem 

állapítható meg egyértelműen, akkor a dohányzás a megállót vagy várakozó helyet 

kijelölő táblától vagy más jelzéstől számított 5 méteres sugarú körnek megfelelő 

körzetben tilos. 

(2) Az (5) bekezdésben foglalt eltéréssel nem jelölhető ki dohányzóhely 

a) közforgalmú intézmények zárt légterű helyiségeiben, 

b) munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, 

c) helyi közforgalomban közlekedő közösségi közlekedési eszközön, helyiérdekű 

vasúton, menetrend alapján belföldi helyközi közforgalomban közlekedő 

autóbuszon, valamint menetrend szerint közlekedő személyszállító vonaton. 

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően dohányzóhely kijelölése nélkül 

is lehet dohányozni 

a) a dohánytermék kereskedelmi bemutatója céljából létrejött rendezvényen, 

b) szállásszolgáltatást nyújtó intézmények kifejezetten dohányzóként kiadott és ekként 

megjelölt, zárt légterű szobáiban, 

feltéve, hogy a dohányzást az e törvényben foglalt más rendelkezés vagy tűzvédelmi 

előírás egyébként nem tiltja. 

(4) A (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakon túlmenően nyílt légtérben sem 

jelölhető ki dohányzóhely 

a) közoktatási intézményben, 

b) gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben, 

c) az (5) bekezdésben foglalt kivétellel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. § f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatónál, 

ideértve a többcélú intézményt is, ha abban egészségügyi szolgáltatást is 

nyújtanak. 

(5) A (7) és (8) bekezdésben foglaltak szerint zárt légterű dohányzóhely is kijelölhető 

a) a 9. §-ban foglalt esetekben, 

b) büntetés-végrehajtási intézményekben a fogvatartottak – köztük a kóros 

elmeállapotúak – számára, 

c) az Eütv. 188. § a) pontja szerinti pszichiátriai intézetben a pszichiátriai betegek 

számára, 

d) a munkavállalók részére, ahol a munkahelyi klíma zárttéri munkahelyen a külön 

jogszabályban meghatározott korrigált effektív hőmérséklet a 24°C-ot 

meghaladja. 

(6) A kijelölt dohányzóhelyek e törvényben előírt rendelkezéseknek való 

megfelelőségét az egészségügyi államigazgatási szerv, tűzvédelmi szempontoknak való 

megfelelőségét a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi. 
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(7) A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, 

helyiségeket, valamint közterületeket felirat vagy más egyértelmű jelzés alkalmazásával 

– tűzvédelmi szempontú tilalom esetén szabványos tiltó táblával, illetve piktogrammal – 

szembetűnő módon meg kell jelölni. 

(8) Ha e törvény alapján zárt légterű dohányzóhely kerül kijelölésre, a dohányzóhely 

nemdohányzó helyiséggel azonos helyiségben nem jelölhető ki. Zárt légterű 

dohányzóhely esetén a megfelelő légcsere feltételeit nyílászáró szerkezetekkel vagy 

egyéb műszaki berendezés felszerelésével biztosítani kell úgy, hogy dohányfüst a 

nemdohányzó helyiségekbe ne juthasson be. E bekezdés alkalmazásában a légcsere 

abban az esetben megfelelő, ha a helyiségben legalább 

a) a friss levegő befúvását, illetve az elhasznált levegő elszívását biztosító 

mechanikus szellőztető berendezés működik, és 

b) a dohányzóhelyek kijelölése, valamint a helyiség légöblítése olyan módon került 

kialakításra, hogy a dohányfüst a keletkezése helyétől közvetlenül az 

elszívócsatornába áramlik anélkül, hogy a nemdohányzó helyek az áramlás 

irányába esnének. 

2/A. § A helyi önkormányzat rendeletben a 2. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakon túl 

közterületet nemdohányzó közterületnek nyilváníthat. Az önkormányzat rendeletében a 

dohányzási korlátozás hatókörét olyan módon kell részletesen szabályozni, hogy az e 

törvényben foglalt, dohányzóhely-kijelölési kötelezettségüknek a kötelezettek eleget 

tehessenek. A nemdohányzó közterület kijelölésére a 2. § (7) bekezdésében foglaltakat 

kell alkalmazni. A közterületet érintő dohányzási korlátozások betartását a 7. §-ban 

foglaltakon túl – az önkormányzati rendeletben foglaltakra figyelemmel – a közterület-

felügyelet is ellenőrizheti, és a dohányzási korlátozás tetten ért megszegőjét a 7. § (5) 

bekezdése szerinti helyszíni bírsággal sújthatja. Az így befolyt bírság az önkormányzat 

bevétele. 

3. § (1) A közforgalmú intézmény feladatkörében eljáró, valamint a közösségi közlekedési 

eszköz működtetésében hivatásszerűen közreműködő személy (a továbbiakban együtt: 

rendelkezésre jogosult) a dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértőt a jogsértés 

haladéktalan befejezésére köteles felhívni. A felhívás eredménytelensége esetén a 

rendelkezésre jogosult az érintett személyt felszólítja, hogy a közforgalmú intézményt, 

illetve a közösségi közlekedési eszközt hagyja el, illetőleg kezdeményezi a 7. § (1)–(2), 

illetve (13) bekezdései szerinti eljárás lefolytatását. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy felhívására – az eljáró intézkedési 

jogosultságának igazolását követően – az érintett személy személyazonosságát hitelt 

érdemlő módon köteles igazolni. 

4. § (1) A 2. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott esetekben – a (6) bekezdésben, 

valamint a 2. § (3)–(5) bekezdésében foglalt kivétellel – dohányzásra az e törvényben 

foglaltaknak, valamint a tűzvédelmi szabályoknak megfelelő, nem zárt légterű helyet 

kell kijelölni és fenntartani, a 2. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések 

alkalmazásával. Dohányzóhely a közforgalmú intézmény bejáratától számított 5 méteres 

távolságon belül nem jelölhető ki, kivéve a szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó 

közforgalmú intézmények esetében. A szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó 

közforgalmú intézmények esetében a dohányzóhelyet a bejárattól számított 5 méteres 

távolságon belül abban az esetben lehet kijelölni, ha az intézmény területén a nyílt 

légterű dohányzóhely kijelölésének feltételei a bejárattól számított 5 méteres távolságon 

kívül nem állnak fenn. 

(2) 

(3) A 2. § (2) bekezdés c) pontjában nem szereplő közforgalmú, valamint a 

magánforgalomban közlekedő közösségi közlekedési eszközökön a dohányzóhely 

kijelöléséről az üzembentartó dönt. A kijelölés tűzvédelmi szabályokat vagy 

közlekedésbiztonsági érdeket nem sérthet. 
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(4)–(5) 

(6) Szórakoztató, vendéglátóipari szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmény 

üzemeltetője az intézményt nemdohányzó intézménnyé nyilváníthatja. Ebben az esetben 

az intézményben dohányzóhelyet nem zárt térben sem kell kijelölni. A nemdohányzó 

intézménnyé minősítés tényét jól látható és egyértelmű felirat vagy jelzés 

alkalmazásával az intézménynek a közforgalom számára nyitvaálló bejáratánál, 

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

(7) 

(8) A 2. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti esetben az (1) bekezdés megfelelően 

alkalmazandó azzal, hogy helyiségen kívüli dohányzóhely nem zárt légtérben is csak 

úgy jelölhető ki, ha a dohányzóhely az egészségügyi szolgáltatást igénybevevők 

szokásos vagy szükségszerű útvonalától megfelelően elkülönül. 

(9) Az (1)–(8) bekezdésben, valamint a 4/A. §-ban meghatározott feltételek 

biztosításáról a közforgalmú intézmény belső szabályzatában meghatározott személy, 

ennek hiányában az intézmény vezetője, üzemeltetője, a rendezvény szervezője, a 

közösségi közlekedési eszköz üzembentartója, a közoktatási intézmény vezetője, 

illetőleg a munkáltató gondoskodik. 

4/A. § (1) A munkáltató a munkahelyet – külön telephely esetén telephelyenként – a 

(2)–(3) bekezdésben foglaltak szerint nemdohányzó munkahellyé nyilváníthatja. Ebben 

az esetben a munkáltató kizárólagos rendelkezése alatt álló létesítményekben, illetve 

helyiségekben dohányzóhelyet kijelölni nem lehet. A nemdohányzó munkahellyé 

minősítés tényét jól látható és egyértelmű felirat vagy jelzés alkalmazásával, a 

munkahelynek a személyforgalom számára nyitva álló valamennyi bejáratánál, valamint 

a nem kizárólag a munkavállalók által igénybe vett valamennyi helyiségben vagy az 

ezekhez vezető közlekedőfolyosókon – valamennyi igénybevevő által jól látható módon 

– fel kell tüntetni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti, nemdohányzó munkahellyé nyilvánításról szóló döntés 

a) kollektív szerződéssel rendelkező munkáltatónál a kollektív szerződésben, 

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó munkáltatónál a munkavállalók 

kezdeményezésére vagy ezek egyetértésével 

hozható meg. 

(3) A munkavállalók részéről a (2) bekezdés b) pontja szerinti kezdeményezésre 

jogosult a kollektív szerződés megkötésére jogosult szakszervezet, ennek hiányában a 

munkáltatónál – telephelyen történő munkavégzés esetén az adott telephelyen – a 

megállapodás megkötésekor foglalkoztatott munkavállalók legalább 50%-a. A 

munkáltató kezdeményezése esetén a munkavállalói egyetértésre a kezdeményezési jog 

szabályai irányadóak. A munkavállalók kezdeményezését a munkáltató köteles 

figyelembe venni. Ebben az esetben a munkahelyet, illetve telephelyet 30 napon belül 

nemdohányzóvá kell nyilvánítani. 

(4) Azon munkahelyek esetében, ahol dohányzóhely kijelölése a 2. § (2) és (4) 

bekezdése alapján tilos, illetve ahol dohányzóhely kijelölése a 2. § (3) bekezdése 

alapján nem kötelező, az (1)–(3) bekezdés nem alkalmazható. Az (1) bekezdés szerint 

nemdohányzóvá nyilvánított munkahelyen a (2)–(3) bekezdés szerinti szabályok 

megfelelő alkalmazásával lehet dohányzóhely kijelölését kezdeményezni. 

A dohánytermékek forgalomba hozatalának egyes korlátai 

5. § (1) Dohánytermék nem árusítható közoktatási intézményben, személyes gondoskodást 

nyújtó szociális intézményben, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben, valamint 

egészségügyi intézményben. 

(2) 

(3) 

(4) Dohánytermék árumintaként nem forgalmazható. 
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(5) Dohánytermék az üzlet jellegét, kialakítását figyelembe véve az egyéb termékektől 

elkülönítve, önálló polcon vagy az üzlethelyiség erre a célra elkülönített részén, vagy 

kizárólag dohánytermékek, illetőleg azok fogyasztásához kapcsolódó kiegészítő 

kellékek forgalmazására szolgáló önálló üzlethelyiségben hozható kereskedelmi 

forgalomba. 

(6) Az (5) bekezdésben foglalt rendelkezések betartását a fogyasztóvédelmi hatóság 

rendszeresen ellenőrzi. 

6. § (1) Cigarettát forgalomba hozni csak abban az esetben lehet, ha a forgalomba kerülő 

fogyasztói csomagolási egység felirata – szembetűnően, kontrasztos háttérben, jól 

olvashatóan, tartósan, magyar nyelven – egyaránt tartalmazza 

a) egyik főoldalán, az oldal legalább 30%-át kitevő felületen: 

aa) „A dohányzás súlyosan károsítja az Ön és a környezetében élők egészségét!” 

figyelmeztetést, vagy 

ab) „A dohányzás halált okozhat!” figyelmeztetést, 

b) másik főoldalán, az oldal legalább 40%-át kitevő felületen az e törvény 

végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott lehetőségek közül a 

gyártó által választható kombinált figyelmeztetést, valamint 

c) egyik keskenyebb oldalán, az oldal legalább 10%-át kitevő felületen a cigaretta 

főfüst egységnyi mennyiségében lévő kátrány- és nikotin-, valamint szén-

monoxid-tartalom számszerű értékét. 

(2) Az (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja alatti általános egészségvédő 

figyelmeztetéseket, továbbá a gyártó által választható kombinált figyelmeztetést 

váltakozva kell alkalmazni úgy, hogy azok rendszeres megjelenése főoldalanként 

biztosított legyen. 

(3) Az (1) bekezdésben nem említett dohánytermékek forgalomba hozatalának 

feltételeire az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések megfelelően irányadóak azzal, 

hogy az egészségvédő figyelmeztetések legkisebb méretére vonatkozó rendelkezést, 

valamint az (1) bekezdés c) pontját nem kell alkalmazni. 

(4) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott egészségvédő figyelmeztetés 

valamelyikét a dohányterméket árusító üzlethelyiségben, illetve mozgó árusító hely 

kiszolgáló terében is el kell helyezni. A figyelmeztetés feltüntetésének módjára az (1) 

bekezdésben foglaltak megfelelően irányadóak azzal, hogy a figyelmeztető felirat 

legkisebb méretére vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni. 

(5) A dohánytermékek címkézésének és csomagolásának további részletes szabályaira 

külön jogszabály rendelkezései az irányadóak. 

(6) Dohánytermék árusítása automatából nem megengedett. 

A dohánytermékek fogyasztására, illetőleg forgalmazására vonatkozó tilalmak, 

valamint kötelezettségek megszegése 

7. § (1) A 2–4/A. §-ban, a 9. §-ban foglalt, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi 

XCIII. törvény 38. §-a szerinti rendelkezések betartását az egészségügyi államigazgatási 

szerv ellenőrzi, és azok megsértése esetén – a jogsértő természetes vagy jogi személlyel, 

illetve jogi személyiség nélküli szervezettel szemben – egészségvédelmi bírságot szab 

ki. Az egészségügyi államigazgatási szerv eltekinthet a bírság kiszabásától a 4. § (9) 

bekezdésében meghatározott személlyel szemben, ha a rendelkezésre jogosult a 

dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértővel szemben a 3. § (1) bekezdésében 

meghatározott kötelezettségének bizonyíthatóan eleget tett. 

(2) Egészségvédelmi bírság megfizetésére köteles a 4. § (9) bekezdésében megjelölt 

személy is, aki a dohányzásra vonatkozó, e törvényben foglalt tilalmak, korlátozások 

betartását feladatkörében nem érvényesíti. 

(3) Egészségvédelmi bírság csak azon természetes személy ellen szabható ki, aki a 

cselekmény elkövetésekor 14. életévét betöltötte, és saját jövedelemmel rendelkezik. 

(4) Az egészségvédelmi bírság összege 



Tűzvédelmi Szabályzat 

33. oldal 

a) a dohányzással összefüggő tilalmak, korlátozások megsértése esetén legalább 20 

000, legfeljebb 50 000 Ft; 

b) a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó kötelezettség nem vagy nem megfelelő 

teljesítése, valamint a dohányzást érintő tilalmak, korlátozások megtartására 

vonatkozó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén 

ba) legalább 100 000 Ft, legfeljebb 250 000 Ft az ezen kötelezettségek betartásáért 

felelős személy tekintetében, illetve 

bb) legalább 1 000 000, legfeljebb 2 500 000 Ft az intézmény, szervezet, üzemeltető 

vagy gazdasági társaság tekintetében. 

(5) A kiszabott egészségvédelmi bírság összegét úgy kell meghatározni, hogy az 

igazodjék a cselekmény súlyához és az elkövető személyi körülményeihez. Az eljáró 

hatóság a (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben – az ott meghatározott összeghatártól 

eltérően – a törvénysértőt 30 000 Ft-ig terjedő helyszínen kiszabott egészségvédelmi 

bírsággal sújthatja. A helyszínen kiszabott bírság 30 napon belül történő meg nem 

fizetése esetén a (4) bekezdést kell alkalmazni. 

(6) 

(7) Az egészségvédelmi bírság az eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező hatóságnak az (1)–(2) bekezdések szerinti magatartásról való 

tudomásszerzését követő 6 hónapon belül alkalmazható. A jogsértő magatartás 

tanúsításától számított 1 éven túl egészségvédelmi bírság nem szabható ki, kivéve, ha a 

magatartás jogsértő állapot fenntartásával valósul meg. Ebben az esetben az elévülési 

idő a jogsértő állapot megszűnésének napján kezdődik. 

(8) 

(9) A jogerős határozattal megállapított egészségvédelmi bírságot, valamint a 

dohánytermékek forgalmazásával összefüggő, e törvényben foglalt tilalmat, korlátozást 

megszegővel szemben jogerősen alkalmazott fogyasztóvédelmi bírságot, valamint a 

helyszíni bírságot az egészségügyi államigazgatási szerv számlájára kell befizetni. 

(10) 

(11) 

(12) Az egészségvédelmi bírság kiszabása nem érinti a jogsértésnek megfelelő, külön 

jogszabály szerinti jogkövetkezmények alkalmazhatóságát. 

(13) A közoktatási intézménynek az e törvény szerint elrendelt dohányzási tilalmat – a 

tanulói jogviszonyból származó kötelezettség teljesítése, vagy az azzal összefüggő 

bármely tevékenység során, a közoktatási intézmény, vagy annak feladatkörében 

működő más intézmény területén – megsértő, 14. életévét betöltött tanulójával szemben 

a 3. § (1) bekezdése szerinti személy kezdeményezi a külön jogszabály szerinti fegyelmi 

eljárás lefolytatását. 

7/A. § (1) Az 5. és 6. §-ban foglalt rendelkezések betartását a fogyasztóvédelmi hatóság 

ellenőrzi, és – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: 

Fgytv.) alkalmazásával – eljár azok megsértése esetén. 

(2) Az (1) bekezdésben említett rendelkezések az Fgytv. alkalmazásában 

fogyasztóvédelmi rendelkezések. 

7/B. § (1) Az ellen, akinek e törvénybe ütköző tevékenysége a lakosság széles körét 

érinti vagy jelentős népegészségügyi érdeksérelmet okoz, az egészségügyi 

államigazgatási szerv, az egészségvédelmi érdekek képviseletét ellátó társadalmi 

szervezet vagy az ügyész pert indíthat a lakosság széles körének védelme, illetőleg a 

jelentős népegészségügyi érdeksérelem kiküszöbölése érdekében. Ilyen per akkor is 

indítható, ha a sérelmet szenvedettek személye nem állapítható meg. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kereset a jogsértés bekövetkezését követő egy 

éven belül nyújtható be. 

(3) A bíróság az ítéletben feljogosíthatja az igény érvényesítőjét, hogy a jogsértő 

költségére az ítéletet országos napilapban közzétegye. 
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(4) Az egészségvédelmi érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetet az ügyfél 

jogai illetik meg 

a) az egészségügyi államigazgatási szervnek a 2–4/A. §-ban, valamint a 

munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 38. §-ában foglalt rendelkezések 

megsértése miatt, 

b) a fogyasztóvédelmi hatóságnak az 5. és 6. §-ban foglalt rendelkezések megsértése 

miatt indult eljárásában. 

Záró rendelkezések 

8. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő hetedik hónap első napján lép hatályba azzal, hogy 

a hatálybalépésének napján – érvényes működési engedély alapján – működő vagy 

folyamatban lévő működési engedélyezési eljárás alapján a működésüket a törvény 

hatálybalépését követően megkezdő szórakoztató, vendéglátóipari szolgáltatást nyújtó 

közforgalmú intézmények tekintetében a dohányzási korlátozást, illetőleg a 

dohányzóhely kijelölésére vonatkozó kötelezettséget 2001. január 1-jétől kell 

alkalmazni. 

(2) A dohányzásra, valamint a dohánytermékek forgalmazására vonatkozó, e 

törvényben foglalt tilalmak, korlátozások nem érintik az egyéb jogszabályban 

meghatározott érdekből, célból, illetőleg módon elrendelt dohányzási tilalmakat, 

korlátozásokat. 

(3) Azok a cigaretta dohánytermékek, amelyek nem felelnek meg az e törvény 6. § (1)–

(2) bekezdésében és a külön jogszabályban meghatározott rendelkezéseknek nem 

gyárthatóak és a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös 

szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény rendelkezései szerint nem bocsáthatóak 

szabadforgalomba és e rendelkezés hatálybalépésétől számított egy évet követően nem 

hozhatók forgalomba. 

(4) Felhatalmazást kapnak az érintett miniszterek, hogy az irányításuk, illetve 

felügyeletük alá tartozó fegyveres szervek tekintetében a dohányzásra, a 

dohányzóhelyek kijelölésére, illetve a dohánytermékek forgalmazására vonatkozó 

részletes, az e törvénnyel összhangban lévő szabályokat rendeletben meghatározzák. 

(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg 

a) a kombinált figyelmeztetéseket, valamint azok alkalmazásának részletes 

szabályait, a dohányzási korlátozásra, valamint a dohányzóhelyek kijelölésére 

vonatkozó feliratok és jelzések tartalmát, formáját, továbbá a dohánytermékek 

előállításának, forgalmazásának és ellenőrzésének a jövedéki törvény szabályozási 

körébe nem tartozó egyéb feltételeit, 

b) az egészségvédelmi bírság befizetésének, nyilvántartásának részletes szabályait. 

(6) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: 

a) az Európai Parlament és a Tanács 2001/37/EK irányelve (2001. június 5.) a 

tagállamoknak a dohánytermékek gyártására, kiszerelésére és árusítására 

vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről; 

b) az Európai Parlament és a Tanács 2003/33/EK irányelve (2003. május 26.) a 

tagállamok dohánytermékek reklámozására és szponzorálására vonatkozó 

törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről, 5. cikk (2) 

bekezdése [a törvény 5. §-ának (4) bekezdése]. 

8/A. § (1) 2012. január 1-je és 2012. március 31-e között az egészségvédelmi bírság 

kiszabását az egészségügyi államigazgatási szerv mellőzi abban az esetben, ha a 

hatósági ellenőrzés során megállapított, e törvénybe ütköző jogsértést megvalósító 

cselekmény miatt e törvény 2011. december 31-én hatályos rendelkezései alapján bírság 

kiszabásának nem lett volna helye. 

(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv (1) bekezdés szerinti eljárására a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
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CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 94. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak az 

irányadóak, azzal, hogy 

a) a jogsértőt legalább húsz napos, de legkorábban 2012. április 1-jei határidővel kell 

a jogszabálysértés megszüntetésére kötelezni, és 

b) a (2) bekezdésben foglalt időszak alatt e törvénybe ütköző cselekményekkel 

összefüggésben a Ket. 94. § (2) bekezdés d) pontja nem alkalmazható. 

8/B. § Azok a cigaretta dohánytermékek, amelyek a 6. § 2011. december 31-én hatályos 

rendelkezéseinek megfelelnek, de nem felelnek meg a nemdohányzók védelméről és a 

dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi 

XLII. törvény módosításáról szóló 2011. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Módosító 

Tv.) által megállapított 6. § rendelkezéseinek, a 8. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt 

felhatalmazás alapján kiadott jogszabály hatálybalépésétől számított 

a) nyolcadik hónap első napjától nem gyárthatóak és a jövedéki adóról és a jövedéki 

termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 

rendelkezései szerint nem bocsáthatóak szabadforgalomba, továbbá 

b) tizenkettedik hónap első napjától nem hozhatók forgalomba és nem adhatók át a 

végső fogyasztónak. 

9. § (1) A kereskedelemről szóló törvény szerint szálláshelynek minősülő, jogszabály alapján 

szállodaként üzemeltetett közforgalmú intézményben a Módosító Tv. hatálybalépésekor 

már működtetett és a (3) és (4) bekezdés szerint engedélyezett zárt légterű 

dohányzóhely – szivarszobaként – tovább működtethető. A tovább működtetést az 

egészségügyi államigazgatási szerv engedélyezi. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti szivarszobában 2012. január 1-jétől más szolgáltatás nem 

nyújtható, különösen étel vagy ital nem szolgálható fel, a szolgáltatást igénybevevő 

dohányzó vendégek ott tartózkodásának tartama alatt a munkavállaló a szivarszobában 

tartózkodását szükségessé tevő munkaköri feladat ellátására nem kötelezhető. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti szálloda üzemeltetője, ha a szivarszobáját 2011. december 

31-ét követően tovább kívánja működtetni, a Módosító Tv. hatálybalépését követő 60 

napon belül kérheti ennek engedélyezését. 

(4) Az egészségügyi államigazgatási szerv helyszíni szemlét is magában foglaló 

hatósági eljárás keretében köteles megvizsgálni, hogy a bejelentett szivarszoba az (5) és 

(6) bekezdésben fogalt feltételeknek megfelel-e. Ha a bejelentett szivarszoba e 

feltételeknek 

a) nem felel meg, az egészségügyi államigazgatási szerv a szivarszoba 

dohányzóhelyként történő kijelölését 2012. január 1-jével megtiltja, 

b) megfelel, az egészségügyi államigazgatási szerv a szivarszoba tovább 

működtetését engedélyezi.(5)–(6) 

 

12.  Tűzvédelmi jelző- figyelmeztető és tiltótáblák elhelyezésével 

kapcsolatos előírások 
 

 A helyiség, szükség szerint az építmény, létesítmény bejáratánál jól látható helyen a 

tűz- és robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó táblát 

kell elhelyezni. 

 A létesítmény egészére vonatkozó tűzvédelmi figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket 

tartalmazó táblákat a létesítmény kijáratánál is el kell helyezni. 

 A közművek nyitó- és zárószerkezeteit, a füstelvezető kezelőszerkezetek, valamint a 

tűzvédelmi berendezések és a tűzjelzők helyét jól láthatóan meg kell jelölni. 

 Az épületek villamos főelosztó helyiségeinek bejáratánál „Villamos főelosztó tér”, 

Épület áramtalanító főkapcsoló” feliratot kell elhelyezni. 
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13.  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

 A szabályzatot a szövetkezet minden lakójával ismertetni kell. A szabályzat egy 

példányát hozzáférhetővé kell tenni a lakók számára. 

 Az igazgatóságnak és a közös képviselőnek gondoskodnia kell jelen szabályzat 

módosításáról, aktualizálásáról, új rendelkezések hatálybalépése esetén. 

 A Tűzvédelmi szabályzat előírásait módosítani vagy hatályon kívül helyezni csak az 

igazgatóság és a közös képviselő jogosult. 

 A Szabályzat tekintet nélkül minden lakóra, látogatóra, vendégre, stb. nézve kötelező. A 

végrehajtás rendszeres ellenőrzését, az ezzel kapcsolatos jogok és feladatok 

végrehajtását az igazgatóság és a közös képviselő gyakorolja. 

 Jelen Tűzvédelmi Szabályzat hatályba lépésével a területre kiadott összes e tárgyban 

íródott Szabályzat hatályát veszti. 
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1. számú melléklet 

Tűzvédelmi Utasítás 
TŰZVÉDELMI HÁZIREND 

 

A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 592. § (1) 

értelmében a kétszintesnél magasabb és tíznél több lakást (üdülőegységet) magában foglaló 

lakóegységnél (üdülőegységnél) az épület tulajdonosa, kezelője, közös képviselője, 

(igazgatóság) intézőbizottság elnöke, használója írásban köteles kidolgozni az épületre 

vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat, a lakók riasztásának, a 

menekülésnek a lehetséges módozatait, a felszerelt tűzvédelmi eszközök használatára 

vonatkozó előírásokat, valamint köteles gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról 

és megtartatásáról. 

 

1. LAKÓÉPÜLETEK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 

TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK: 

Lakóépületben a főrendeltetéshez alkalomszerűen kapcsolódó tevékenységeken túlmenően 

„A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó tevékenységet (hegesztés, nyílt lánggal, 

parázslással járó munkavégzés stb.) folytatni nem szabad. Az épületben, illetőleg 

helyiségeiben nem szabad éghető anyagot olyan mennyiségben és módon tárolni, illetőleg 

azzal olyan tevékenységet folytatni, továbbá olyan tűzveszélyes cselekményt végezni, amely 

az épület, illetőleg helyiségeinek rendeltetésszerű használatától eltér, tüzet vagy robbanást 

okozhat. A lakások előtti folyosót raktározás, tárolás céljára használni TILOS! Az épület 

folyosóin a közlekedési és menekülési utakat állandóan szabadon kell tartani, azt 

eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. Az épület kijárata előtti teret 

raktározásra, anyagok tárolására használni TILOS! A lakásban az „A” és „B” 

tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékból (pl.: festék, hígító, ragasztó) legfeljebb 

20 liter, a „C”-”D” tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékból (pl.: gázolaj) 

legfeljebb 60 liter mennyiség tárolható. A hő fejlesztő-, elektromos- és világító 

berendezéseket, készülékeket, eszközöket úgy kell elhelyezni, rögzíteni, használni, illetve 

köztük és az éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy a környezetükre 

tűzveszélyt ne jelentsenek. 

A lakóépületekben tűzveszélyes tevékenységet csak az igazgatóság és a közös képviselő által 

előzetesen kiadott írásbeli engedély alapján lehet végezni. A földszinti elektromos kapcsoló 

környezetét és a hozzá vezető utakat még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni, leszűkíteni.  

Gázüzemű, olajtüzelés és elektromos berendezések használatánál a kezelési és karbantartási 

utasításban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. 

Olvadó betétet, kismegszakítót túlbiztosítani (patkolni) szigorúan TILOS! 

Pébé-üzemű gázkészüléket használni, ill. pébé-gázpalackot tárolni paneles szerkezetű 

lakóépületben TILOS! 

Az épületben a tűzvédelmi berendezéseket állandóan üzemképes állapotban kell tartani. 

Minden lakó köteles óvni a tűzoltásra rendszeresített felszereléseket. 

A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tűzeset tényét is be kell jelenteni a tűzoltóságra. 

Az előtérben jól látható helyen el kell helyezni a mentők (104), a tűzoltók (105), a 

rendőrség (107) és a segélyhívó (112) telefonszámát. 

 

2. TŰZJELZÉS: 

A lakók a tudomásukra jutott tűzesetet kötelesek jelenteni a tűzoltóságnak, a bejelentésnek 

tartalmaznia kell: 

- a tűzeset pontos helyét (helység, kerület, utca, házszám, emelet, ajtó, helyiség), 

- mi történt, illetve mi van veszélyben, 

- mi ég, emberélet van-e veszélyben, 



Tűzvédelmi Szabályzat 

38. oldal 

- a bejelentő nevét, 

- a bejelentésre használt telefonszámot. 

Szabálysértést követ el az, aki a beépítet tűzjelző berendezés részeit (kézi jelzésadó, 

tűzjelző központ, füstérzékelő, hő- és füstelvezető), illetve a tűzoltás céljára szolgáló 

tűzoltó eszközt rendeltetésétől eltérően használja, megrongálja. 

TILOS a dohányzás az épület azon helyiségeiben ahol az tüzet vagy robbanást okozhat, 

továbbá TILOS A DOHÁNYZÁS minden zárt folyosón és lépcsőházban 

Égő, izzó dohány neműt, gyufát, pirotechnikai anyagokat stb. ablakon kidobni, 

szeméttárolóban, talajszint alatti helyiségben eldobni tilos. 

A gázfőelzáró helye: a konkrét lakóházra vonatkozó Tűzvédelmi Utasítás tartalmazza. 

Áramtalanítás helye: a konkrét lakóházra vonatkozó Tűzvédelmi Utasítás tartalmazza. 

 

3. A LAKÓK TŰZVÉDELMI FELADATAI: 

Minden lakó, épületben tartózkodó személy köteles: 

- a tűzvédelmi használati szabályokat betartani, 

- minden tüzet, vagy közvetlen veszélyét a Hivatásos Tűzoltóságnak, valamint az 

igazgatóságnak és a közös képviselőnek azonnal jelenteni, 

- a tűzjelzésre a távbeszélőt, mobiltelefont rendelkezésre bocsátani, 

- a tűz oltásában, élet- és vagyonmentésben szükség szerint részt venni, járművét, 

vagy tűzoltásra alkalmas eszközét rendelkezésre bocsátani, ha az életmentést vagy 

jelentős vagyoni kár megelőzését szükségessé teszi, 

- a tűzoltás vezetőjének intézkedéseit végrehajtani, részére a szükséges 

felvilágosítást megadni, 

- a tűzvédelmi hatóság ellenőrzését elősegíteni, 

- tűzvédelmi ügyekben (hiányosság, szabálytalanság esetén) a mielőbbi 

megszűntetés érdekében cselekedni, 

- a tűzvédelmi szabályok megszegőit figyelmeztetni, 

- a tűzvédelmi előírások betartásával példát mutatni, 

- a tűzjelző berendezés esetleges téves riasztását az igazgatóságnak és a közös 

képviselőnek jelezni kell. 

 

4. VILLAMOS BERENDEZÉSEK: 

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell 

kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani. 

 

5. MENEKÜLÉS, KIÜRÍTÉS: 

Az épületből a menekülés lehetőségét minden esetben biztosítani kell, a menekülési utat 

eltorlaszolni, leszűkíteni, lezárni még átmenetileg sem szabad. A kiürítés a lakóépületekből a 

szabadba történhet. 

Tűz esetén az alábbi teendők végzése TILOS! 

Csengetés, világítás bekapcsolása, elektromos berendezés bekapcsolása, gáztűzhelynél a 

gáz meggyújtása, folyosók, kijárati ajtók eltorlaszolása, lift használata, égő lakásba 

történő visszatérés. 

Tűz esetén azonnal értesítendő: 

- a Tűzoltóság a 105-ös segélyhívó telefonszámon, 

Az előzőek betartása az épületben tartózkodó valamennyi személyre nézve egyaránt kötelező. 

Köszönjük, hogy betartja a fenti előírásokat és együttműködik velünk a tűzesetek megelőzése 

érdekében. 

 

Kelt: Karcag, 2012. augusztus 16. 

 ________________________ 
 Lakásszövetkezet elnöke 
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2. számú melléklet 

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezése 

 és annak feltételei 

 

Az 20......... év .......................................... hó ........... napján megtartott helyszíni szemle, 

valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 28/2011. (IX.06.) BM. rendelet 

567§ (3) bekezdés által kapott felhatalmazás alapján a következő alkalomszerű tűzveszélyes 

tevékenységet az alábbi feltételekkel rendelem el: 

 

1. A tűzveszélyes tevékenység végzésének időpontja: 

 

20....... év ........................... hó .............. nap .................. óra…………….perctől, 

 

20....... év ........................... hó .............. nap .................. óra…………….percig. 

 

2. A tűzveszélyes tevékenység végzésének helye: 

 

Létesítmény 

neve: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Létesítmény 

címe: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

A tűzveszélyes 

tevékenység 

pontos helye: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

3. A tűzveszélyes tevékenység részletes leírása: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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4. A tűzveszélyes tevékenységet végzők neve: 

Név Szem. ig. száma 

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

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

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

 

5. Tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében a bizonyítvány száma: 

Név Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma 

……………………………………………… ……………………………………………… 

……………………………………………… ……………………………………………… 

……………………………………………… ……………………………………………… 

 

Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi 

szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, 

előírásokra kioktatott személy végezhet. 

 

6. A tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó tűzvédelmi szabályok és előírások 

leírása: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………., 20…..év……..hó…..nap. 

 

 ……………………………………… 

 munkát elrendelő aláírása 

 

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 köteles 

kiegészíteni. 
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7. A tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának kiegészítő 

tűzvédelmi előírásai 

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak 

környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt 

megszüntetni, ami tüzet okozhat. 

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására 

alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani. 

A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől 

annak befejezéséig a munkát elrendelő - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles 

biztosítani. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………., 20…..év……..hó…..nap. 

 

 

 ……………………………………… 

 a tevékenység helye szerinti létesítmény 

 vezetőjének vagy megbízottjának aláírása 

 

A munkát elrendelő által a tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó tűzvédelmi 

szabályokat, előírásokat, valamint a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy 

megbízottjának kiegészítő tűzvédelmi előírásait tudomásul vettem, azok megtartásáért 

büntetőjogi felelősséget vállalok. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a 

helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan 

körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. 

 

………………………………., 20…..év……..hó…..nap. 

 

……………………………………… ……………………………………… 

munkát végző aláírása munkát végző aláírása 

 

 

……………………………………… ……………………………………… 

munkát végző aláírása munkát végző aláírása 
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Tűzveszélyes tevékenység: 

Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást 

okozhat. 

Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek 

megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni. 

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek 

alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata. 

Amennyiben az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személy azt saját 

tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren 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 köteles 

kiegészíteni. 

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell 

a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához 

kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi 

szabályokat és előírásokat. 

Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi 

szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, 

előírásokra kioktatott személy végezhet. 

A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől 

annak befejezéséig a munkát elrendelő - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles 

biztosítani. 

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására 

alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani. 

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak 

környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt 

megszüntetni, ami tüzet okozhat. 

A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a 

környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen. 

A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem 

szabad. Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. 

Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket, 

illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése 

megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. 
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3. számú melléklet 

 

Nyilvántartási napló tűzoltó készülékekhez 

„A készenlétben tartó neve: 

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

Az ellenőrző vizsgálatokat végző neve(i): 

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

A karbantartó személy(ek) neve(i): ......................................................................................... 

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

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

 A tűzoltó készülék A vizsgálat dátuma (hónap, nap)   

Sor-  

szám 

készenléti 

helye 
típusa 

gyári 

száma 

I.  

negyed-  

év 

II.  

negyed-  

év 

III.  

negyed-  

év 

IV.  

negyed-  

év 

Javítás 

szükséges 
Megjegyzés 

          

          

          

          

          

Vizsgálatot végző aláírása:       

 

A készenlétben tartó vagy képviselője a rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a 

tűzoltó készülék 

a) az előírt telepítési helyen van, 

b) rögzítése biztonságos, 

c) látható, 

d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható, 

e) használata nem ütközik akadályba, 

f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában 

található, 

g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott, 

h) fém vagy műanyag plombája, karbantartást igazoló címkéje sértetlen és ép, 

i) záró pecsétje sértetlen, 

j) felülvizsgálata esedékes-e, és 

k) állapota kifogástalan, üzemszerű 
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4. számú melléklet 

 

Az Úttörő-Vasas Lakásfenntartó Szövetkezettel kapcsolatos konkrét 

információk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulcs nyilvántartás 

Létesítmény helyisége Kulcs helye 
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Villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata 
(mellékelt jegyzőkönyv alapján) 

Vizsgálatot végző adatai Vizsgálat időpontja 
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Villámvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálata 
(mellékelt jegyzőkönyv alapján) 

Vizsgálatot végző adatai Vizsgálat időpontja 
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Tűzoltó készülékek karbantartását végző adatai 
 

Vizsgálatot végző adatai Vizsgálat időpontja, típusa 
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Kémények füsttömörségének időszakos vizsgálata 
(mellékelt jegyzőkönyv alapján) 

Vizsgálatot végző adatai Vizsgálat időpontja, típusa 
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Menekülési útirányt jelző biztonsági jelek működőképességét ellenőrző 

napló 
 

 

S. Dátum Értékelés Megjegyzés Tett intézkedés Aláírás 

 1           

 2           

 3           

 4           

 5           

 6           

 7           

 8           

 9           

 10           

 11           

 12           

 

A villamos táplálású menekülési útirányt jelző biztonsági jelek működőképességét 

rendszeresen, de legalább havonta próbával ellenőrizni kell, melyről ellenőrzési naplót kell 

vezetni. A meghibásodott elemeket (akkumulátor, fénycső) haladéktalanul cserélni kell.  
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5. számú melléklet 

 

A Tűzvédelmi Szabályzat és a Tűzvédelmi Utasítás 

tartalmát megismertem, tudomásul vettem. 
Sorszám Név Lakás (cím, lph. em. ajtó) Aláírás, dátum 
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Sorszám Név Lakás (cím, lph. em. ajtó) Aláírás, dátum 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 



Tűzvédelmi Szabályzat 

52. oldal 

 

Sorszám Név Lakás (cím, lph. em. ajtó) Aláírás, dátum 
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Sorszám Név Lakás (cím, lph. em. ajtó) Aláírás, dátum 
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Sorszám Név Lakás (cím, lph. em. ajtó) Aláírás, dátum 
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Sorszám Név Lakás (cím, lph. em. ajtó) Aláírás, dátum 
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Sorszám Név Lakás (cím, lph. em. ajtó) Aláírás, dátum 
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Sorszám Név Lakás (cím, lph. em. ajtó) Aláírás, dátum 
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Sorszám Név Lakás (cím, lph. em. ajtó) Aláírás, dátum 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 



Tűzvédelmi Szabályzat 

59. oldal 

 

Sorszám Név Lakás (cím, lph. em. ajtó) Aláírás, dátum 
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Sorszám Név Lakás (cím, lph. em. ajtó) Aláírás, dátum 
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Sorszám Név Lakás (cím, lph. em. ajtó) Aláírás, dátum 
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Sorszám Név Lakás (cím, lph. em. ajtó) Aláírás, dátum 
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Sorszám Név Lakás (cím, lph. em. ajtó) Aláírás, dátum 
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Sorszám Név Lakás (cím, lph. em. ajtó) Aláírás, dátum 
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Sorszám Név Lakás (cím, lph. em. ajtó) Aláírás, dátum 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


