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Preambulum 

 
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv., 
valamint a Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről szóló 30/1996.(XII.6.) BM. rendelet, 9/2008 (II. 
22.) ÖTM rendelet alapján a munkahely tűzvédelemmel összefüggő feladatait a következők 
szerint határozom meg. 
A Tűzvédelmi Szabályzat a munkahely szervezeti felépítésének megfelelően, a résztvevők 
tűzvédelmi feladatait valamint a létesítmények, építmények, berendezések, eszközök és az 
anyagok használatára, technológiák alkalmazására vonatkozó tűzvédelmi szabályokat tartalmazza. 
 
 

Tűzvédelmi szabályzat célja 
 

1. § A Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban Szabályzat) célja, hogy a Hallgatói 
Önkormányzatok Országos Konferenciája (továbbiakban: HÖOK) a jogszabályok keretei 
között a sajátosságainak figyelembevételével meghatározza a tűzvédelmi tevékenység 
valamennyi fontos kérdését. 
 

Tűzvédelmi szabályzat területi, személyi és tárgyi hatálya 

2. § (1) A Tűzvédelmi Szabályzat területi hatálya kiterjed a HÖOK valamennyi helyiségére, 
tárolóhelységeire és szabad tereire, továbbá a munkavégzés helyszínére. 
 
(2) A Tűzvédelmi Szabályzat személyi hatálya kiterjed a munkahely állományába tartozó 
munkavállalókra, az ideiglenesen vagy állandó jelleggel foglalkoztatott dolgozókra, még akkor 
is, ha a működési körén kívül végzik a munkát, valamint a területén bármilyen céllal 
tartózkodó vagy tevékenységet végző (látogató, vendég, szállító, karbantartó, a létesítmények 
területén bármilyen minőségben tartózkodó, ügyfél, ellenőrző, szerződésben levő más 
vállalkozás, vállalat alkalmazásában állók, stb.) személyére. 

 
(3) Jelen szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdésben ismertetett területen végzett 
minden olyan tevékenységre és tárolásra, melyekből a körülmények kedvezőtlen összejátszása 
során tűz keletkezésére lehet számítani. 

 
A tűzvédelemmel összefüggő feladatok megvalósításáért felelős vezetők és 

munkavállalók kötelezettségei és jogai 
 

3. § (1) A tűzvédelmi feladatok megszervezéséért a HÖOK vezetője a felelős. 

(2) A közvetlen napi tűzvédelemmel összefüggő feladatok végzéséért a HÖOK vezetője, a 
kinevezett vezetők a felelősek. 

(3) A feladatokat munkaköri leírásokban, személyre szóló megbízási szerződésben és jelen 
szabályzatban van rögzítve. 

 
A tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok és jogok 
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4. § A HÖOK elnökének feladata 
a) Kialakítja az intézmény tűzvédelmi szervezetét, és biztosítja a működéshez, képesítéshez, 
oktatáshoz, az eredményes munkához szükséges, személyi, tárgyi, anyagi feltételeket. 

b) Tűzvédelmi Szabályzatban rögzíti az intézmény sajátosságait figyelembe vevő tűzvédelmi 
rendelkezéseket, annak végrehajtásának módját, a tűzvédelmi oktatás rendjét. 

c) Gondoskodik arról, hogy a munkahely dolgozói munkába álláskor, továbbá szükség 
szerint, jelen szabályzatban meghatározott időszakonként a munkakörüknek megfelelő 
tűzvédelmi oktatásban részesüljenek. 

d) Gondoskodik a munkahely tűzvédelmi viszonyának megfelelő szinten való tartásáról. 

e) A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a létesítmény, az épület, az 
építmény, a helyiség vagy a szabadtér tűzveszélyességi osztályba sorolásának 
megváltoztatását teszi szükségessé, annak megkezdése előtt legalább tizenöt nappal az 
illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnál, – az új tűzveszélyességi osztályba sorolásra 
vonatkozó javaslat megküldésével – köteles bejelenteni. 

f) Megállapítja a tűzvédelemmel kapcsolatos hatásköröket. 

g) Engedélyezi a munkahely területén az eseti tűzveszélyes tevékenység végzését, 
tűzvédelmi ellenőrzéseket, bejárásokat végez, végeztet. 

h) A munkavállalóit, alvállalkozóit rendszeresen ellenőrzi, ellenőrizteti. 

i) A tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzésben köteles részt venni, vagy intézkedésre 
jogosult vezetővel magát képviseltetni. 

j) Szemle keretében személyesen is meggyőződik a tűzvédelmi feltételek megteremtéséről, 
annak javítására tett intézkedések hatékonyságáról. 

k) A közvetlen tűzveszélyes állapot megszüntetésére intézkedik. 

l) Elősegíti a tűzvizsgálat megtartását, a tűz keletkezési okának és kárértékének 
megállapítását. 

m) Elkészítteti és elrendeli, valamint rendszeresen ellenőrzi jelen szabályzat végrehajtását. 

n) Tűzvédelmi feladata a vonatkozó törvényi rendelkezések érvényesítése, valamint e 
törvények, rendeletek, szabványok és szabályok betartatásának megkövetelése. 

5. § (1) A munkahelyen közvetlen munkahelyi vezetőnek minősülnek 
a) Az Elnökségi tagok 
b) Az Irodavezető 
c) Helyettesítéssel megbízott munkatárs 

 
(2) A munkahelyi vezetők tűzvédelmi feladatai: 

a) Köteles megismerni és elsajátítani a tűzvédelmi előírásokat, szabályokat. 

b) Köteles gondoskodni a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak végrehajtásáról és rendszeres 
ellenőrzéséről. Napi rendszerességgel, szükség szerint, de legalább egy alkalommal köteles 
meggyőződni arról, hogy a létesítmény állapota, illetve a munkavégzés helyszíne, a területek 
kialakítása tűzvédelmi szabályzatban előírt követelményeknek megfelelnek-e. 

c) Felelős a munkahely rendjéért, tisztaságáért, a tűz- és robbanásveszélyes anyagok 
raktározásának, tárolásának előírás szerinti végrehajtásáért, a dohányzás és nyílt láng 
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használata tilalmának megtartásáért. 

d) Felelős hogy a vezetése alatt álló területen, a munkavégzés során a közlekedési út, a 
tűzoltó-felszereléshez vezető út szabad legyen. 

e) Köteles az irányítása alá tartozó területen a tűzvédelmi feladat ellátásához szükséges 
személyi és tárgyi feltételt biztosítani, a munkát úgy megszervezni, hogy a tűzvédelmi 
előírás végrehajtást nyerjen. 

f) Köteles rendszeresen beszámolni munkájáról és tájékoztatni felettesét azokról a gátló 
körülményekről, mulasztásokról, melyek a tűzvédelmi szabályzatban előírtak végrehajtását 
akadályozzák. 

g) Feladata a saját és beosztottaik egészségének és testi épségének, továbbá az anyagi 
károkat okozó események megelőzése céljából a biztonságos munkafeltételek kialakítása, a 
munkabiztonsági előírások (törvények, rendeletek, jogszabályok) megismerése, betartása és 
betartatása. 

h) Köteles a munkavállalóktól megkövetelni a munkára alkalmas állapotot. 

i) Köteles meggyőződni róla, hogy a munkavállalók rendelkeznek a munkavégzéshez 
szükséges tűzvédelmi ismeretekkel 

j) Köteles a munkavégzést azonnal leállítani, és haladéktalanul intézkedést foganatosítani, az 
esemény megszüntetése érdekében, ha tűz vagy tűzveszély áll fenn. 

k) Feladata a vezetése alatt álló munkaterületeken az előírásoknak megfelelő mennyiségű és 
az ott keletkezhető tűz leküzdésére alkalmas tűzoltó eszközt a helyszínen tartani. 

l) Gondoskodik arról, hogy a munkahelyen felesleges, vagy tüzet okozható tárgy, felszerelés 
ne legyen, a tűzoltó felszerelés, eszköz, készülék állandóan a kijelölt helyen legyen, és azt 
csak tűz oltására használják. 

m) Gondoskodik az előírt rendszeres tűzvédelmi oktatások megtartásáról, annak 
bizonylatolásáról. 

n) Gondoskodik az új dolgozó munkába lépését követő tűzvédelmi oktatásáról. 

o) Biztosítja és kötelezi a részvételt az irányítása alá tartozó munkavállalók számára az előírt 
időközönkénti tűzvédelmi oktatásokon, vizsgákon. 

p) Megköveteli a munkavállalóktól a tűzvédelmi oktatáson való aktív részvételt. 

q) Gondoskodik a bekövetkezett rendkívüli események bejelentéséről, kivizsgálásáról, a 
hasonló esetek megelőzésére szolgáló intézkedések kidolgozásáról és végrehajtásáról. 

s) Köteles gondoskodni a tűzvédelmi berendezés, készülék, felszerelés, technikai eszköz 
állandóan üzemkész állapotáról, időszaki ellenőrzéséről. 

t) Köteles a tűzvédelmi eszközök pótlására intézkedést foganatosítani. 

u) Köteles biztosítani az előírt oltóanyagokat. 

v) Be kell tartania és tartatnia a tűzveszélyes tevékenységi engedélyben leírtakat. 

z) Saját hatáskörben engedélyezi az alkalmi tűzveszélyes tevékenység végzését. 

 

 (3) A munkahelyi vezető köteles  



 
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája 
 1055 Budapest, Honvéd u. 38. 
 Telefon: 1/798-8134, 70/339-9462 
 Fax: 1/799-0271 

 
 

www.hook.hu 

a) eltiltani a munkavégzéstől azt a munkavállalót, aki: 
aa) munkavégzésével saját és mások testi épségét veszélyezteti, illetve 
tevékenységének következménye lehet tűz, vagy más rendkívüli esemény, 
ab) nem ismeri a tűzvédelmi szabályzat rá vonatkozó rendelkezéseit, mindaddig, 
amíg azt el nem sajátítja. 
ac) figyelmeztetés ellenére sem vesz részt a tűzvédelmi oktatáson, valamint 

vizsgán. 

b) támogatni az illetékes felügyeleti, hatósági ellenőrző szervek szakembereinek munkáját. 
Köteles részt venni a működési területén tartott tűzvédelmi hatósági szemlén, ellenőrzésen. 
Biztosítani kell a szemle, ellenőrzés feltételét. 

c) az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedést foganatosítani. 

d) Tűz esetén, a tűzoltóság megérkezéséig irányítja a tűz oltását, a személyek eltávolítását, 
az éghető anyagok mentését. 

e) Feladata közreműködni a rendkívüli események kivizsgálásánál. 
 
6. § (1) Munkavállalók tűzvédelmi feladatai 

a) Minden dolgozó köteles a tűzvédelmi előírásokat, a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmát 
megismerni, azokat betartani, a tűzeseteket megelőzni. 

b) A tűzesetek megelőzése érdekében a munkahelyen, biztonságos munka végzésére 
alkalmas állapotban – pihenten, alkohol és gyógyszer kábító hatásától mentesen – 
megjelenni. 

c) Munkakörének betöltéséhez szükséges, illetve azzal kapcsolatos tűzvédelmi oktatáson és 
szakvizsgán részt venni. 

d) Munkavégzés során a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat betartani, a dohányzási 
tilalmat megtartani. 

e) A rendelkezésre bocsátott gépeket, berendezéseket, egyéb eszközöket és anyagokat 
munkakezdés előtt a kezelési utasításoknak megfelelően megvizsgálni, azokat 
rendeltetésszerűen használni. 

f) Munkahelyén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan körülményt megszüntetni, 
amely tüzet okozhat. 

g) Amennyiben tűz- vagy robbanásveszélyt észlel, köteles azt megszüntetni, közvetlen 
munkahelyi vezetőjének azonnal jelenteni. 

h) A munkahelyen a készenlétbe helyezett tűzoltó készülékeket, felszereléseket, eszközöket 
a szabályzatban foglaltak szerint használni. 

i) A szabályzatban előírt időszakonként köteles részt venni az általános, munkahelyi, 
ismétlődő tűzvédelmi oktatáson, képzésen, vizsgán. 

j) A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadtérről, a berendezésekről, eszközökről, 
készülékekről a munkavégzés során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, 
de legkésőbb a munka befejezésekor eltávolítani. 

k) Az alkalomszerű tűz- és robbanásveszélyes munkavégzéshez a mellékletben foglalt 
formában írásbeli engedélyt kérni, és azt a munkavégzés során magánál tartani. A 
munkavégzés során az engedélyben foglalt előírásokat köteles betartani. 
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l) A kijelölt menekülési útvonalakat, ajtókat, átjárókat köteles folyamatosan használható 
állapotban tartani (eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad). 

m) Munkahelyén az anyagtárolásra vonatkozó előírásokat köteles maradéktalanul betartani. 

n) Minden dolgozónak kötelessége, hogy mindent megtegyen a tűz megelőzése érdekében, 
illetve a tűz oltásában. 

o) Ha a létesítményben vagy szabadtéren tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, 
illetve arról tudomást szerez, a tűzvédelmi oktatáson elhangzottaknak megfelelően 
riasztania kell a létesítményben tartózkodókat, valamint köteles telefonon a területileg 
illetékes tűzoltó-parancsnokságot és közvetlen munkahelyi vezetőjét azonnal értesíteni. 

(2) A tüzet jelző személy köteles elmondani, hogy: 

a) Hol van tűz (helység, utca, házszám) 

b) Mi ég (épület, ház, bútorzat) 

c) Van-e életveszély, 

d) Mi van veszélyeztetve, 

e) Mekkora terjedelmű a tűz, 

f) Milyen telefonszámról beszél, 

g) A tűzjelző nevét. 

(3) A munkavállaló köteles 
a) a tűzesetet jelezni, a tűzriadó tervben a riasztásra előírt feladatot végrehajtani, 
b) a helyszínre érkező tűzoltóság munkáját segíteni, 
c) a tűzoltást közvetlen részvételével és minden rendelkezésre állóeszközzel előmozdítani, a 
veszélybe került munkatársak mentését megkísérelni, 
d) a tűzoltás vezetőjének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani, 
e) amennyiben a tűzoltás nem lehetséges, az ajtók, ablakok, tűz gátló szerkezetek 
bezárásával késleltessék, illetve akadályozzák meg a tűz továbbterjedését, 
f) a tűzoltást követően a munkahelyi vezető irányítása mellett kötelesek részt venni az 
elhárításban. 

Tűzvédelmi oktatások rendje, az oktatások fő témakörei 

 

7. § (1) Minden munkavállalót a munkába állítása előtt, más munkakörbe, illetve területre történő 
áthelyezésekor tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. 

(2) Minden munkahelyi vezető köteles biztosítani, hogy a dolgozó a munkakörével kapcsolatos 
tűzvédelmi ismeretet, tűz esetén végzendő feladatát a munkába állás előtt, majd az ismételt 
rendszeres oktatás keretén belül elsajátítsa. 

(3) A tűzvédelmi oktatást elméleti és gyakorlati formában kell megoldani. 

(4) A munkába állított munkavállalók oktatásáról nyilvántartást kell vezetni. 

(5) Az oktatások során ismertetni kell a tűz elleni védekezésről szóló jogszabályokat, a 
Tűzvédelmi szabályzatot, valamint az adott munka elvégzéséhez szükséges tűzvédelmi 
ismereteket. 
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(6) Az ismétlődő oktatásokon a megjelenés minden munkavállaló részére kötelező. 

 
8. § (1) Általános tűzvédelmi oktatás az alábbi részekből áll 

a) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény és egyéb 
kapcsolódó jogszabályok általános előírásainak ismertetése, 

b) A Tűzvédelmi Szabályzat előírásai, 

c) A közvetlen munkahely és a létesítmény területének tűzveszélyessége, 

d) A tűz keletkezésének lehetőségei, 

e) A megelőző tűzvédelmi berendezések, eszközök és ezek használati szabályai, 

f) A tűzjelzés módja és a rendelkezésre álló lehetőségek, 

g) A tűz esetén követendő magatartás, 

h) A készenlétben álló tűzoltó készülékek használati előírásai, gyakorlati alkalmazása, 

i) A különböző tűzoltásra alkalmas anyagok oltási tulajdonságai és jellemzésük, 

j) Tűzriadó esetén követendő magatartás általában és személyre szólóan, 

k) A tűzvédelmi előírások megszegésének jogkövetkezményei. 

 

(1) A speciális tűzvédelmi oktatás az alábbi részekből áll 
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a) A munkahely tűzvédelmi szabályzatának általános és az adott területre vonatkozó előírásai. 

b) A terület és a közelében lévő anyagok, tűzveszélyessége. 

c) Tűz- és robbanásveszély helyei, lehetséges okai, a megelőzésre szolgáló intézkedések. 

d) A tűz terjedésének megakadályozására teendő intézkedések. 

e) A területen lévő anyagok oltásának szabályai. 

f) A munkahelyek helyhez kötött és kézi tűzoltó berendezések, eszközök helyének és 
üzemeltetésének bemutatása. 

g) Tűz esetén az ember illetve anyagok mentésére vonatkozó előírások. 

h) A tűzoltás utáni feladatok ismertetése. 

i) A munkahelyek tisztántartása, hulladékok gyűjtése, eltávolítása. 

j) A közlekedési utak, vészkijáratok, menekülési útvonalak használatának szabályai. 

k) Az anyagok tárolásának szabályai. 

l) A dohányzási tilalom szabályának előírásai. 

m) Elektromos berendezések általános ismertetése, használatukból eredő tűzveszély és 
használatuk szabályai. 

n) Elektromos tüzek keletkezésének okai. 

o) Elektromos berendezések védelme; túlterhelés; rövidzárlat. 

p) Elektromos tüzek oltásának szabályai. 

q) Energiahordozók tűzvédelme. 

r) Tüzelőberendezések által okozott tűzesetek megelőzése. 

s) Főzőlapok, hősugárzók, stb. tűzveszélyessége. 
 

9. § (1) Munkába állítás előtt gondoskodni kell minden új dolgozó tűzvédelmi oktatásáról. Ennek 
keretében biztosítani kell mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatást. 

(2) Az oktatás megtartásáért az illetékes munkahelyi vezető felelős. 

(3) Az oktatás tekintetében újrafelvételesnek kell tekinteni és soron kívüli oktatásban, kell 
részesíteni azokat a dolgozókat is, akik: 

a) hat hónapnál hosszabb távollét után lépnek ismét munkába, 
b) tűzvédelmi ismeret hiányában a munkától eltiltást kaptak, 
c) munkahelyén tűzvédelmi szempontból jelentős technológiai változás történt, 
d) ha a tűzvédelmi hatóság, vagy a tűzvédelmi vezető azt elrendeli. 

 

10. § (1) Valamennyi dolgozót a munkahely vagy a tevékenység tűzveszélyességi osztálytól 
függően ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, melynek gyakoriságát a munkahely 
vezetője határozza meg. 

(2) Az ismétlődő oktatások végrehajtásáért a munkahelyi vezetők a felelősek. 

 
11. § (1) Az oktatásról nyilvántartást, Tűzvédelmi Oktatási Naplót kell vezetni. 
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(2) Az oktatási naplónak a következő adatokat kell tartalmaznia: 

a) a munkahely nevét, 
b) az oktatás időpontját, 

 c) az oktatásra kötelezettek számát, 
d) az oktatáson megjelentek számát, 

 e) az oktató nevét, beosztását, 
f) az oktatás jellegét (előzetes, ismétlődő, rendkívüli oktatás), 

 g) az oktatás formáját (elméleti, gyakorlati), 
 h) az oktatás okát: 

i) az oktatott dolgozók: 
j) az oktatás tárgyát, 
k) az oktatásban részesültek nevét, aláírását, 
l) az oktató aláírását, beosztását, 
m) az oktatás ellenőrzését végző nevét, beosztását. 

  
(3) A (2) bekezdés h) pontja szerinti okok az következők lehetnek: 

a) tűzvédelmi szabályzat előírása szerint, 
b) egyszeri különleges munka, 
c) új anyag, gép, berendezés beszerzése, 

  d) új tűz- és robbanásveszélyes, illetve robbanásveszélyes technológia, 
e) tűzeset utáni, 
f) I. fokú tűzvédelmi hatóság rendelkezése, 
g) egyéb. 

 
(4) A (2) bekezdés i) pontja tekintetében az oktatásban részt vevő dolgozók lehetnek 

a) új belépők, 
b) tartós távollétről visszatérők, 
c) más gazdálkodó szervezet dolgozói, 
d) alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végzők. 
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Külső munkavállalók, rendezvényen résztvevők, helyiséget bérlők,  magatartási és 
munkavégzésének tűzvédelmi szabályai 

 
12. § (1) A munkahely vezetőjének gondoskodni kell arról, hogy a munkahellyel kapcsolatba 
kerülő külső munkavállalók - a rájuk vonatkozó mértékben - a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmát 
megismerjék. 

 
(2) A külső munkavállalóval kötött szerződésben meg kell határozni az alkalomszerű tűzveszélyes 
tevékenység végzésének a szabályait, továbbá azt, hogy kinek a feladat a szükséges tűzoltó 
eszközök biztosítása. 

(3) A külső munkavállalók saját vezetőjük irányításával önállóan csak az építési, szerelési területté 
nyilvántartott munkaterületen végezhetik tevékenységüket. 

(4) Az építési, szerelési területté nyilvánítást a munkahely vezetője határozza meg. 

(5) Ha a munkaterület nem különíthető el más területtől, akkor a külső munkavállalók saját 
vezetőjük irányítása mellett is csak az illetékes munkahelyi vezető, vagy az általa kijelölt személy 
jelenléte és felelőssége mellett végezhetnek munkát. 

 
Tűzveszélyességi osztályok, osztályba sorolás 

Általános rendelkezések 
 

13. § (1) 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 
tűzveszélyességi osztályba kell sorolni. 

(2) A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál az Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapulvételével a 
tevékenység során előállított, feldolgozott, használt, szállított vagy tárolt anyagok fizikai és kémiai 
tulajdonságait, a technológiák tűzveszélyességének jellemzőit, illetőleg a rendeltetés szerinti 
tevékenységet kell figyelembe venni. 
 
(3) A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása szempontjából az anyagokat, 
tevékenységet, szabadtereket, veszélyességi övezeteket, helyiségeket, tűzszakaszokat, épületeket, 
műtárgyakat, építményeket és létesítményeket a következő öt tűzveszélyességi osztály 
valamelyikébe kell besorolni: 

a) "A"  fokozottan tűz- és robbanásveszélyes 
b) "B" tűz- és robbanásveszélyes 
c)  „C"  tűzveszélyes 
d) "D" mérsékelten tűzveszélyes 
e) "E" nem tűzveszélyes 

(4) Az osztályba sorolást az Országos Tűzvédelmi Szabályzat figyelembe vételével kell elvégezni. 

(5) 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. 

(6) A helyiség, illetve a szabadtér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá 
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tartozó veszélyességi övezetek összesített alapterületei a helyiség, illetve a szabadtér 
alapterületének 40%-át meghaladja. 

(7) A tűzszakasz, szabadtér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó 
helyiségek, szabadterek tűzveszélyességi osztályonként összesített alapterületei a tűzszakasz 
alapterületének 40%-át meghaladja. 

(8) 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 meghaladja. 

(9) A létesítmény abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó 
építmények, szabadterek osztályonként összesített alapterületei a létesítmény alapterületének 
40%-át meghaladja. 

(10) A létesítmény szabadtérnek vagy építménynek nem minősülő tereit ( 

(11) csak közlekedésre használt út, járda, park stb.) a tűzveszélyességi osztály meghatározásánál 
figyelmen kívül kell hagyni. 

 
(12) A tűzveszélyességi osztályba sorolást az illetékes munkahelyi vezető készíti el. 

 
(13) Új létesítmények, valamint a már meglévő létesítmények átalakítása után az osztályba sorolást 
módosítani kell. 

(14) Az osztályba sorolás aktualizálásáért, módosításáért a munkahelyi vezető a felelős. 
 

Tűzvédelmi használati szabályok 
 

14. § (1) Az építményt, létesítményt, berendezést csak a használatbavételi (üzemeltetési, 
működési) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni. 

(2) A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez 
szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. 

(3) A munkaterületről, helyiségből, szabadtérből, a berendezésről, az eszközről, készülékről a 
tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább a tevékenység 
befejezése után el kell távolítani. 

(4) A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól látható 
helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, a tűzoltó készülékek helyére, típusára, menekülési 
irányokra, szabadba, vagy biztonságos helyre nyíló ajtókra utaló szünetmentes fénnyel, 
utánvilágító kivitelű, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket, 
tartalmazó táblát kell elhelyezni. 

(5) Munkavégzés, rendezvény ideje alatt az olyan helyiség ajtóit, amelyben emberek tartózkodnak, 
vagy rendkívüli esemény, tűz esetén menekülési, kiürítési célra kijelölt, vagy arra szolgáló kijárat, 
azt nem szabad lezárni. Ha a munkavégzés, rendezvény jellege az ajtók zárva tartását szükségessé 
teszi - veszély esetére -, az ajtók külső nyithatóságát is biztosítani kell. 

(6) A közvetlen munkahelyi vezetőnek a munkahelyen a tevékenység közben és annak befejezése 
után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg 
kell szüntetni. 
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Tűzveszélyes tevékenység végzésének szabályai 
 

15. § (1) Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol a tüzet vagy robbanást 
okozhat. 

(2) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a létesítmény vezetőjének vagy 
megbízottjának előzetes írásbeli engedélyében meghatározott feltételek alapján szabad. Az 
engedély kiadója felelős azért, hogy az engedélyben olyan előírások szerepeljenek, melyek 
biztosítják, hogy a munkavégzés, tartózkodás helyén tűz keletkezésének lehetősége biztonsággal 
megelőzhető legyen. 

(3) Alkalmi tűzveszélyes tevékenység végzésére feljogosító engedély kiadására jogosult személy: 

a) a HÖOK elnöke 
b) az irodavezető 
c) az ideiglenesen helyettesítéssel megbízott munkatárs. 

 
(4) A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység 
helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell. Az alkalomszerű 
tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell: 

a) a tevékenység időpontját, 

b) helyét, 

c) leírását, 

d) a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - a 
bizonyítvány számát, 

e) valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat. 

(5) A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől, 
annak befejezésig a munkát elrendelő, felügyeletet köteles biztosítani. 

(6) A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas 
tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani. 

(7) A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét 
tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami 
tüzet okozhat. 

(8) 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. 

(9) Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket, 
illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, 
illetőleg a tűz eloltható. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére vonatkozó 
iratminta a szabályzat mellékletében kerül bemutatásra 
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16. § (1) A HÖOK kezelésében álló, vagy bérelt épületrészben, valamint a hozzá tartozó 
szabad tereken, a dohányzás tiltott. 

(2) A korlátozó, vagy tiltó rendelkezéseket, jól látható módon a helyiségbe belépő illetve bent 
tartózkodók tudomására kell hozni. 

(3) Dohányzási tilalom, vagy korlátozás esetén, dohányzóhelyet, vagy helyiséget kell kijelölni, 
amelyet el kell látnia melléktermékek gyűjtésére szolgáló, arra alkalmas edényzettel. 
 

A létesítmény műszaki berendezéseire vonatkozó, tűzvédelmi előírások 

 

17. § (1) A létesítményhez tartozó 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. 
 
(2) Az építmény villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell 
kialakítani. 

(3) A biztonsági berendezéshez és világításhoz, továbbá a térvilágításhoz külön leválasztó 
főkapcsolót kell létesíteni. 

(4) A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy 
olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az, az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. 

(5) A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell 
kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani. 

(6) Villamos berendezés szerelését, javítását csak vizsgázott szakemberrel szabad végeztetni. 

(7) Villamos berendezést csak rendeltetésének és méretezésének megfelelően szabad használni. 

(8) A villamos berendezéseket rendszeresen meg kell tisztítani az olyan szennyeződésektől, 
amely meggyulladhat és a környezetében, tüzet okozhat. 

(9) A villamos berendezést, mivel ettől eltérő azt módosító jogszabály a létesítményre nem 
vonatkozik. A következő módon és időpontban kell elvégezni: „D” tűzveszélyességi osztályba 
tartozó helyiségben, létesítményben legalább kilencévenként el kell végezni a villamos hálózat 
tűzvédelmi szempontú felülvizsgálatát, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni. 

 
Villám és sztatikus feltöltődés elleni védelem 

 
18. § (1) Villám elleni védelmet kell biztosítani azon építménynél, ahol azt jogszabály előírja. 

Ha a létesítmény rendelkezik, korábban már kialakított villámvédelmi berendezéssel, annak 
megfelelő műszaki állapotban tartásáról, felülvizsgálatáról az üzemeltető, fenntartó, tulajdonos, 
köteles gondoskodni a törvényben előírt módon, vagy a berendezést le kell szerelni. 

(2) A villámvédelmi berendezést nemzeti szabványok szerint kell létesíteni és felülvizsgálni. 

(3) A villámvédelmi berendezést, ha jogszabály, illetve nemzeti szabvány másként nem 
rendelkezik, a „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények villámvédelmi berendezéseit, 
legalább kilencévenként felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni. 
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A csatornahálózat tűzvédelmi követelménye 
 

19. § Éghető gázt, gőzt vagy folyadékot, tartalmazó szennyvizet a közcsatornába bevezetni 
nem szabad. 

 
A tűzvédelmi berendezés létesítésére és használatára vonatkozó tűzvédelmi szabályok 

 
20. § (1) Az irodai fővonalú távbeszélő készülékek mellett - a tűzoltóság hívószámát jól 
láthatóan fel kell tüntetni. 

(2) A tűzoltó készülékeket olyan helyen kell elhelyezni, hogy azok tűz esetén könnyen 
hozzáférhetők legyenek. Az eszközöket helyükről eltávolítani, vagy rendeltetésüktől eltérő 
célra használni tilos. 

(3) A létesítményekben, az alábbiakban leírtak alapján legalább 1-1 darab az ott keletkező tűz 
oltására alkalmas - a vonatkozó jogszabályokban és szabványokban foglalt követelményeket 
kielégítő - tűzoltó készülékeket kell elhelyezni. A tűzoltó-készülékek számát és típusát a 
létesítményben a tűzvédelmi szabályzat, osztálybasorolás rész, tűzoltó „készülék kiosztás” cím 
alatt kell meghatározni. 

(4) A készenlétben tartott készülékeket legalább évente kell alapkarbantartásnak alávetni, a 
gyártó által előírt módon. A készenlétben tartónak, (intézménynek) negyedévente 
szemrevételezéssel kell meggyőződni róla, hogy a készülékek használható állapotban vannak. 

(5) A szemrevételezés szempontjai: 
a) az elhelyezése az előírásoknak megfelelő 
b) a készülék nem sérült, kezelőszervei épek 
c) nem használták, ólomzárai épek 
d) A nyomáskijelző műszer megfelelő üzemi nyomás értéket mutat (a mutató zöld mezőben 
van) 
e) A tűzoltó készülék, akkor tekinthető üzemképesnek, ha az alábbiaknak megfelel. 

f) A készüléket nem használták 
g) A készülék ólomzárai, kezelő szervei épek. 
h) A készülék sértetlen. 
i) A készülék címkéje, kezelési utasítása olvasható. 
j) A gyártásától számítva 20 év nem telt el. 
k) Az utolsó középkarbantartás  5 év 15 év illetve 10 éves teljes körű karbantartás 
megtörtént és azóta nem telt el 5 évnél több idő. 
l) Az utolsó alapkarbantartás óta egy évnél nem telt el több idő. 

Alapkarbantartás jogosult személy, szervezet. 
m) Tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik az alap ellenőrzést végző személy. 
n) Ellenőrzésre feljogosító vállalkozói engedéllyel, vagy erre jogosult gazdasági szervezet 
alkalmazásába áll. 

o) A gyártó cég által kibocsátott, ellenőrzésre jogosító igazolásával rendelkezik az adott 
típusú és gyártmányú készülékre. 

p) Rendelkezik megfelelő szervizháttérrel. (Saját szervizműhely vagy szerződéses viszony 
erre jogosult gazdasági társasággal) 
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Tűzvédelmi jelző-, figyelmeztető és tiltótáblák elhelyezésével kapcsolatos előírások 

 
21. § (1) A közművek nyitó- és zárószerkezeteit, a füstelvezető kezelőszerkezetek, valamint a 
tűzvédelmi berendezések, tűzoltó készülékek helyét és a tűzjelzők helyét jól láthatóan meg kell 
jelölni.A jelölésnél, a 9/2008 (II. 22.) ÖTM rendelet előírásai szerint kell eljárni. 

(2) A tűzjelző és tűzoltó-technikai eszközöket állandóan használható, üzemképes állapotban 
kell tartani, ezért gondoskodni kell, hogy az előírás szerinti időközönként megtörténjen 
felülvizsgálatuk, karbantartásuk és cseréjük. 
A tűzoltó-készülékek használhatatlanná válása esetén gondoskodni kell azok cseréjéről. 

(3) A tűzvédelmi felszereléseket, tűzcsapokat, eszközöket csak a rendeltetésüknek megfelelően 
szabad használni. 

(4) A közművek nyitó- és zárószerkezeteit, a füstelvezető kezelőszerkezetek, valamint a 
tűzvédelmi berendezések és a tűzjelzők helyét jól láthatóan meg kell jelölni. 

 
A tűzvédelmi berendezés létesítésére és használatára vonatkozó tűzvédelmi szabályok 

22. § (1) Az irodákban, a dolgozók és látogatók által használt közösségi helyiségekben a 
tűzoltóság hívószámát jól láthatóan fel kell tüntetni. 

(2) Az épület helyiségeiben esetlegesen beépített füstérzékelő berendezéseket mindenkor 
üzemképes állapotban kell tartani, felülvizsgálatáról, ellenőrzéséről gondoskodni kell. 

(3) A tűzoltó készülékeket olyan helyen kell elhelyezni, hogy azok tűz esetén könnyen 
hozzáférhetők legyenek. Az eszközöket helyükről eltávolítani, vagy rendeltetésüktől eltérő 
célra használni tilos. 

(4) A létesítményekben, az alábbiakban leírtak alapján legalább 1-1 darab az ott keletkező tűz 
oltására alkalmas - a vonatkozó jogszabályokban és szabványokban foglalt követelményeket 
kielégítő - tűzoltó készülékeket kell elhelyezni. A tűzoltó-készülékek számát és típusát a 
létesítményben a tűzvédelmi szabályzat mellékletében van meghatározva. 

(5) A tűzvédelmi felszereléseket, eszközöket csak a rendeltetésüknek megfelelően szabad 
használni. 

(6) A közművek nyitó- és zárószerkezeteit, a füstelvezető kezelőszerkezetek, valamint a 
tűzvédelmi berendezések és a tűzjelzők helyét jól láthatóan meg kell jelölni. 

Tűzvédelmi dokumentáció 
 

23. § A tűzvédelemmel kapcsolatos ügyiratokat külön erre a célra rendszeresített dossziéban 
kell gyűjteni.Az iratgyűjtőbe kell elhelyezni: 

a) a Tűzvédelmi szabályzatot és mellékleteit, valamint a kiegészítéseit és módosításait, 

b) a tűzvédelmi hatóság által megtartott ellenőrzések, bejárások jegyzőkönyveit, 

c) az előzőekben említett ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedéseket, 

d) a munkavállalók oktatásával kapcsolatos dokumentációt, 

e) a dolgozók szakvizsgájával kapcsolatos nyilvántartást, 
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f) a hegesztő-berendezések időszakos ellenőrzéséről készült jegyzőkönyveket, 

g) a tűzoltó-technikai eszközök nyilvántartását, ellenőrzésükről készült jegyzőkönyvet. 

 
Tűzvédelmi ellenőrzés 

 
24. § (1) A tűzvédelmi ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy 

a) a helyiségekben, szabadtereken folyó tevékenységek végzésének feltételei megfelelnek-e a 
vonatkozó tűzvédelmi jogszabályokban, nemzeti szabványokban, valamint a Tűzvédelmi 
szabályzatban foglaltaknak. 
b) A tűzvédelmi felszerelések, eszközök, berendezések, oltóanyagok megfelelőek-e a 
kialakulható veszélyhelyzetek elhárítására. 
 

(2) A tűzvédelmi ellenőrzés magába foglalja: 
a)A rendszeres és célellenőrzést, 
b)A tűzvédelmi szemlét. 

(3) Célellenőrzést kell végrehajtani minden új technológia átadása előtt, illetve a tűzvédelmi 
szabályok feltehető megsértése esetén. 
 
(4) Tűzvédelmi szemlét tarthat az elsőfokú tűzvédelmi hatóság, (Önkormányzat) a Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltóság, az általuk megjelölt időpontban. 
 
(5) A tűzvédelmi ellenőrzésen köteles részt venni: 

a) A munkahely első számú vezetője vagy az intézkedésre jogosult képviselője, 
b) Az érintett munkahely vezetője. 
 

(6) Az ellenőrzés során feltárt, az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető hiányosságok 
megszüntetésére a szükséges intézkedéseket meg kell tenni, indokolt esetben kezdeményezni 
kell a felelősségre vonást. 
 
(7) Az ellenőrzések végrehajtásáról, az ott tett megállapításokról jegyzőkönyvet kell készíteni, s 
azt 15 évig meg kell őrizni. 

 

Helyiségek tűzvédelmi előírásai 

 
25. § Iroda és közösségi helyiségek tűzveszélyességi előírásai 

a) Az iroda és közösségi helyiségek " D "- mérsékelten tűzveszélyes - tűzveszélyességi 
osztályba tartoznak 

b) A helyiségekben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges iratok tárolhatók. 

c) A helyiségekben éghető folyadék nem tárolható 

 d) A helyiségekben elektromos főzőlap, kávéfőző csak a vezető írásbeli engedélyével 
üzemeltethető. Ezek a berendezések csak nem éghető, hőt nem vezető alátéten 
helyezhetők el. 

e) A villamos berendezéseket, azok kapcsolóit, és az ajtókat eltorlaszolni TILOS ! 
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f) A tevékenység befejezése után, valamint a napi munka befejezése után, eltávozás előtt a 
helyiséget utolsónak elhagyó személynek - a villamos berendezéseket és egyéb 
készülékeket ki kell kapcsolni, illetve a villamos hálózatról le kell választani. 

g) A helyiséget utolsónak elhagyó személynek meg kell arról győződnie, hogy nincs -e 
olyan körülmény amely utólag tüzet okozhat . 

 

Tűzriadó terv 

26. § Magatartási szabályok tűz esetén 
a) Aki a létesítmény területén vagy annak közelében tüzet észlel köteles azt a 
veszélyzónában, annak közelében vagy a létesítmény területén tartózkodók tudomására 
hozni. 
b) A tűz jelzése a helyszínen hangos "tűz van" kiáltással történjen, míg a távolabb 
tartózkodó személyeket tűzjelző hangkeltő eszköz (kézi csengő folyamatos 
működtetéssel) segítségével kell értesíteni. 
c) A tűzjelzés hallatán mindenki köteles az építményt, illetve a veszélyzónát 
maradéktalanul elhagyni. 
d) A kivonulási útvonal az épület területén kifüggesztett menekülési terven, 
helyszínrajzon, kijelölt útvonal 
e) Gyülekezési körlet, menekülési irány, utca, közterület épületektől távol eső területe 
illetve az előtte lévő utcai rész: 
f) Az épület elhagyása: 
g) Ha a veszélyzónában tartózkodó személyek közül valaki önerejéből képtelen 
elmenekülni (sokkos állapot, sérülés, rosszullét, akadály stb.) a helyszínen tartózkodók 
első feladata az életmentés kell, hogy legyen, mindaddig, amíg saját életét testi épségét 
nem veszélyezteti. 

 
27. § A keletkezett tűz oltása, vagyonmentés esetén, 

a) ha tűz nagysága lehetővé teszi, meg kell kísérelni a tűz oltását. Ezzel párhuzamosan el 
kell végezni a veszélyeztetett terület áramellátásának és gázellátásának leválasztását. 
b) a tűz oltására minden rendelkezésre álló eszközt, fel kell használni, amely legalább a tűz 
tovaterjedését, intenzitását korlátozni képes. Amennyiben az oltásban résztvevők nem 
biztosak abban, hogy a terület áramellátása kikapcsolásra került, vizet vagy vízbázisú 
oltóanyagot használni tilos. 
c) a tűz közelében lévő még meg nem gyulladt tárgyakat, eszközöket, ha lehet, el kell 
távolítani és biztonságba helyezni. 
d) a tűz oltása addig lehetséges, amíg annak kiterjedése az éghető anyagtól függően néhány 
négyzetméter alapterületű, vagy a keletkezett füstgázok, és az égéssel együtt járó erős 
sugárzó hő a megközelítését lehetővé teszi. 

 
28. § (1) A keletkezett tűz oltásakor  

a) a létesítmény területén található készenlétben tartott tűzoltó készülékekből egyszerre 
több darabot kell a tűz helyszínére szállítani, amelyeket, ha van elegendő személy a 
kezelésére párhuzamosan, kell a tűz oltására felhasználni. 
b) A létesítmény területén elhelyezett porral oltó készüléket maximum 2-3 méter 
távolságból lehet hatásosan felhasználni tűz oltására. 
c)az oltást úgy kell elvégezni, hogy az egész felületét az oltóport sávosan  szórva az égő 
felületre, az égés felületét  teljesen lefedjük. 
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(2) Az eloltott tüzet az újra lángralobbanás veszélye miatt őrizetlenül hagyni tilos. 
 

. Záró  rendelkezések 
 
29. § (1) A Tűzvédelmi Szabályzatot minden érintett vezető részére, továbbá mindazok 
számára - igazolható módon - kiadom, akikre vonatkozólag az feladatot tartalmaz. 
 
(2) A szabályzatot évenként felül kell vizsgálni. 
 
(3) A szabályzat végrehajtása beosztásra való tekintet nélkül minden dolgozóra nézve kötelező. 
A végrehajtás rendszeres ellenőrzését, az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtását a 
titkárságvezető gyakorolja. 

 
30: § Jelen szabályzat az elfogadását követő napon lép hatályba. 

 

záradék:  

 

Jelen szabályzatot a HÖOK Elnöksége ……… napján tartott ülésén a …… számú 

határozatával elfogadta. 

 

Jelen szabályzatot a HÖOK Közgyűlése……… napján tartott ülésén a …… számú 

határozatával elfogadta. 

 

 

          Gulyás Tibor 

          HÖOK elnök 

 


