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Tűzvédelmi Szabályzat

A hatályos tűzvédelmi jogszabályoknak megfelelően:
A hatályos tűzvédelmi jogszabályoknak megfelelően:
a módosított 1996. évi XXXI. törvény 19 §. (1) bekezdése,
a 2003. évi XLII. törvény /GET/,
a 111/2003.(VII.29.) Korm. sz. rendelet,
a 259/2011.(XII.7.) Korm. sz. rendelet,
a 33/1999.(IX.24.) BM sz. rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM számú rendelet,
a 32/2002.(XII.12.) BM számú rendelet,
a 45/2011.(XII.7.) BM számú rendelet, valamint
a 54/2014.(XII.5.) BM számú rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat továbbiakban OTSZ,

alapján, kiadom a PACONT KFT. - továbbiakban: Kft., vállalkozás – területére, az eseti
részletes, tűzvédelmi előírásokat.
A tűzvédelmi szabályzat célja, hogy a Kft. egészére kiterjedően – egységesen – rögzítse a
vezetők és a dolgozók - alkalmazottak - tűzvédelmi feladatait, a tűzvédelmi eljárások
szabályait, továbbá a munkavégzésre és használatra vonatkozó általános követelményeket,
a PACONT. tűzvédelmi szabályozásának figyelembe vételével. Meghatározza a felelősség
egyetemlegességét, illetőleg egyes esetekben annak megoszlását, tartalmát.

Budapest, 20020. január 26.

.........................................
Ügyvezető igazgató

I. Tűzvédelmi feladatok, oktatás,
magatartás tűz esetén

1. A Kft. tűzvédelméért az ügyvezető igazgató tartozik felelősséggel.
A.) A felelősség fennállása mellett, a tűzvédelmi feladat végzésére - írásban - más a Kft. ben munkát vállaló – a jogszabályban előírt tűzvédelmi képzettséggel rendelkező –
alkalmazott, vagy tűzvédelmi vállalkozó is megbízható.
B.) A tűzvédelem anyagi és tárgyi eszközeit a Kft. ügyvezető igazgatója biztosítja
hatáskörében, a Kft. költségére.
1.1. A Kft. tűzvédelmének egységes irányításával, a vonatkozó BM rendelet alapján, a
mellékletben elhelyezett megbízásban meghatározott személyt bízom meg.

E felhatalmazási és tevékenységi körben köteles:
- a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint megszervezni és felügyelni a Kft.
tűzvédelmét,
- a dolgozók tűzvédelmi oktatását elvégezni vagy elvégeztetni.
- a tűzvédelmi helyzetre kiható változást, a tevékenység megkezdését, legalább
15 nappal előbb, a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek bejelenteni.
- tűzvédelmi ellenőrzésen, szemlén részt venni, (akadályoztatása esetén intézkedésre
jogosult megbízottjával magát képviseltetni) és a feltárt hiányosságok felszámolásáról
gondoskodni,
- rendszeresen ellenőrizni a tűzvédelmi tevékenységet, a tűzvédelmi előírások betartását,
betartatását,
- gondoskodni arról, hogy a tűzvédelmi felszerelések és eszközök biztosítva legyenek,
- a tűzvédelmi felülvizsgálatok megtörténtét a jelen utasításomban foglaltaknak
megfelelően figyelemmel kísérni,
- az alkalmi tűzveszélyes munkavégzések esetén a szükséges feltételeket írásban
meghatározni.
2. A megbízott vezető tűzvédelmi feladatai
A szabályzat alkalmazása szempontjából vezetőnek minősül a Kft. minden dolgozója, aki
valamely területen önálló, meghatározott feladatkört lát el, vagy feladatkörében másokat
irányít.

A vezető tűzvédelmi feladatát a jogszabályok előírásai szerint köteles ellátni.
A

vezető,

működési

területén,

a

tűzvédelmi

tevékenység

felelős

irányítója.

Ennek megfelelően meghatározza:
- a tűzvédelmi előírások végrehajtásával kapcsolatos feladat- és felelősség köröket, a
tűzvédelmi tevékenység, magatartás rendjét,
- a tűzvédelmi tevékenységre és annak végzésére vonatkozó követelményeket,
- intézkedik, illetőleg intézkedést kezdeményez, az ellenőrzési és egyéb tapasztalatok
alapján megállapított tűzvédelmi hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetésére,
továbbá indokolt esetben, a szükséges eljárások foganatosítására,
- elősegíti és biztosítja az ellenőrzésre jogosult hatósági szervek, személyek ellenőrző
munkáját,
- gondoskodik arról, hogy az új berendezések, eszközök, felszerelések tervezésénél,
kivitelezésénél,

beszerzésénél,

a

meglévők

korszerűsítésénél,

bővítésénél,

a

jogszabályokban, szabványokban, hatósági előírásokban rögzített tűzvédelmi előírások
teljesüljenek.
3. A dolgozók, alkalmazottak tűzvédelmi feladatai
3.1. Dolgozónak - alkalmazottnak - minősül minden olyan személy, aki a Kft. területén
bármilyen jogcímen tevékenységet folytat.
- köteles munkavégzés közben ügyelni saját és munkatársa/i/ testi épségére, egészségére,
- a munkaköréhez szükséges tűzvédelmi ismereteket köteles elsajátítani és azt munkája
során, maradéktalanul alkalmazni, betartani,
- ismernie kell munkaterületén a tűzjelzés lehetőségeit, módját,
- ismernie kell a menekülési útvonalakat és a vészkijáratokat,
- ismernie kell a tűzoltó készülékek helyét és használatuk módját,
- a munkavégzés befejezése után a munkaterületét ellenőriznie kell és a tüzet kiváltható
okok megszüntetéséről, gondoskodnia kell,
- köteles részt venni a tűzvédelmi oktatáson,
- köteles tűzeset, rendkívüli esemény észlelésekor a I/5. pontban foglaltak szerint eljárni,

3.1.1. A dolgozót el kell tiltani a munkától, ha:
- nem vett részt a tűzvédelmi oktatáson,
- fegyelmezetlenül végzi a munkáját és így veszélyezteti a tűzbiztonságot, munkatársai
testi épségét, életét.
3.2. A Kft. területén szakipari, karbantartási, stb. munkát végző külső vállalat vállalkozó, alvállalkozó - dolgozóira vonatkozó előírások:
- a külső dolgozók számára biztosítani kell a munkaterület átadásakor a veszélytelen
munkavégzés feltételeit, a Tűzvédelmi Szabályzat szükséges és elégséges tartalmú
ismertetésével.
- a munkaterület tűzvédelmére vonatkozó előírásokat és intézkedéseket megállapodásban,
szerződésben kell részletesen rögzíteni.
- A tűzvédelmi feladatok felelőseként, mindenkor, a felvonuló cég, vállalkozás helyi
vezetőjét kell meghatározni és mindezekről megfelelő módon és kellő részletességgel
tájékoztatni.
4. Tűzvédelmi oktatás
4.1. Az oktatás a Kft. keretén belül
-

alapoktatás

-

ismétlődő oktatás

4.2. A dolgozókat a munkába állításkor, ezt követően legalább évenként egy
alkalommal, a munkakörüknek megfelelő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.
Az oktatásnak ki kell terjednie:
- a munkahely és munkafolyamat tűzveszélyességére,
- a megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre és használati előírásokra,
- az elhelyezett tűzoltóeszközök, készülékek és felszerelések használatára,
- a tűz bejelentési kötelezettségére,

- a tűzjelzés lehetőségére és módjára,
- tűz esetén követendő magatartásra,
- a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire.
Az oktatásról nyilvántartást – oktatási naplót, jegyzőkönyvet – kell vezetni.
Az oktatás megtörténtét a dolgozókkal alá kell íratni.
4.3. Soron kívüli oktatást kell tartani: új tűz- és robbanásveszélyes technológia, gép, anyag
stb. bevezetése, illetve alkalmazása előtt, az ott dolgozóknak, (függetlenül attól, hogy azt
megelőzően oktatták –e), valamint tűzeset bekövetkezése után.
5. Tűz esetén tanúsítandó magatartás
5.1. Amennyiben tűz keletkezik, riasztani kell a dolgozókat, az ügyfeleket, és azt azonnal késedelem nélkül - jelezni kell a legközelebbi távbeszélő készülékről a 105, vagy a 112
telefonszámokon a tűzoltóságnak és a felelős munkahelyi vezető, valamint a ZRT.
biztonsági szolgálata felé.
A dolgozók által eloltott tüzet is haladéktalanul jelezni kell a tűzoltóság és a ZRT.
biztonsági szolgálata felé.
5.1.1. A tűz jelzése során az alábbiakra kell kitérni:
- a tűzeset helye (pontos cím),
- emberélet van-e veszélyben,
- milyen anyag ég, mit veszélyeztet a tűz (hová terjedhet),
- a bejelentő neve és a telefonszáma, melyről a tüzet jelezte.
5.2. ÁRAMTALANÍTANI kell a tűz helyszínét!
5.3. A tűz jelzésével egyidejűleg meg kell kezdeni az emberek, valamint megkísérelni a
tárgyak mentését és a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel a tűz oltását.
5.4. A fővonali távbeszélő készülékek mellett a tűzoltóság hívószámát fel kell tüntetni az
5.1. pontban foglaltak figyelembevételével.

II. A létesítés és használat tűzvédelmi szabályai

1. Tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolás
Az OTSZ IV. fejezet 8.§. alapján a tűzvédelmi követelményeket az anyagok tűzveszélyességi
osztálya, a kockázati egység kockázati osztálya, az épület, az önálló épületrész és a speciális
építmény mértékadó kockázati osztálya határozza meg.
Három tűzveszélyességi osztályt különböztetünk meg:
1. Robbanásveszélyes osztályba tartozik:
a.) a kémiai biztonságról szóló törvény szerint robbanó, fokozottan tűzveszélyes,
tűzveszélyes, kismértékben tűzveszélyes anyag és keverék,
b.) az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 210Calatt van, vagy nyílttéri
lobbanáspontja 550C, vagy üzemi hőmérséklete nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 200Ckal csökkentett értéke,
c.) az éghető gáz, gőz, köd,
d.) az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez és
e.) az e rendelet hatályba lépése előtt „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.
2. Tűzveszélyes osztályba tartozik:
a.) a szilárd éghető anyag, ha nem tartozik robbanásveszélyes osztályba,
b.) a legalább 500C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok, petróleum,
c.) az a folyadék, olvadék,amelynek nyílttéri lobbanáspontja 550C felett van, vagy üzemi
hőmérséklete a nyílttéri lobbanás pontjánál legalább 200C-kal kisebb,
d.) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével,
e.) a vonatkozó műszaki követelmények szerinti eljárással meghatározott, 1500C-nál
magasabb gyulladási hőmérsékletű B – F tűzvédelmi osztályú építőanyag,
f.) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem
állapítható meg és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víz tartalma pedig 50%-nál kisebb
és
g.) az e rendelet hatályba lépése előtt „C” vagy „D” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.
3. Nem tűzveszélyes osztályba tartozik:
a.) a nem éghető anyag,
b.) az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és
c.) az e rendelet hatályba lépése előtt „E” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.
A tűzvédelmi kockázat meghatározása:

Az OTSZ 10.§-11.§-12.§- a alapján kerül meghatározásra az önálló épületrész, az épület
mértékadó kockázati osztálya.

Négy kockázati osztályt különböztetünk meg:
a.) Nagyon alacsony kockázat – NAK
b.) Alacsony kockázat – AK
c.) Közepes kockázat – KK
d.) Magas kockázat – MK
2. Tűzvédelmi Szabályzat ismertetése
A tűzvédelmi szabályzat előírásait a dolgozókkal ismertetni kell (oktatás formájában).
A tűzvédelmi szabályzat ismerete, betartása, minden dolgozó és vezető, betartatása, illetve az
abban foglaltak ellenőrzése, az illetékes alkalmazott (vezető) feladata.

3. Általános követelmények

3.1. Az építményt, gépet, berendezést csak használatbavételi, üzemeltetési engedéllyel, az
engedélyben meghatározott rendeltetésnek megfelelően, a tűzvédelmi előírások betartásával,
szabad használni.
3.2. A helyiségben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagokat és
eszközöket szabad tárolni. Ezek mennyisége általában a napi anyagszükségletet nem
haladhatják meg.

3.3. A tevékenység során keletkezett hulladékot lehetőleg folyamatosan, de legkésőbb a
munkaidő befejezésekor el kell távolítani.
3.4. Minden olyan tevékenység során, melynél tűz- és robbanásveszélyes éghető
folyadékot, anyagot (oldószer, tisztítószer, mosóanyag, ragasztóanyag stb.) használnak fel,
- akár alkalomszerűen is - a tevékenységet csak úgy szabad megkezdeni, illetve folytatni,
ha, előzetesen, a megfelelő figyelmeztetés(ek)ről - dohányzás és nyílt láng használatának
tilalma, stb. - gondoskodtak, valamint a hatékony szellőzést biztosították.
3.5. A munkavégzés alatt és után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok
megtartását. A szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

3.6. A helyiségek, szabadtéri tárolók bejáratainál jól látható módon el kell helyezni a
helyiségre vonatkozó tiltó, figyelmeztető, tájékoztató táblákat.

3.7. A helyiségek ajtajait, amíg a helyiségben személyek tartózkodnak, lezárni nem szabad.
3.8. Közművek nyitó-záró szerkezetét, elektromos főkapcsolót, ezek ki-be kapcsolt
helyzetét, tűzoltókészüléket, felszerelést, eszközt jól látható módon meg kell jelölni.
3.9. Üzemszüneti időszakra a bezárt helyiségek kulcsait úgy kell elhelyezni, hogy havária
esetén hozzáférhetőek legyenek.

4. Közlekedési utak, kijáratok, vészkijáratok, raktározás, tárolás

4.1. A létesítmény, a helyiségek be és kijáratait, közlekedési utjait állandóan szabadon kell
tartani. A helyiségek belső közlekedési útjait úgy kell kialakítani, hogy tűz vagy egyéb
veszély esetén az ott tartózkodók akadálytalanul a szabadba, vagy biztonságos helyre
jussanak.
- 15 m-nél nem szélesebb üzemi helyiségben 1,2 m, 10 m-nél nem szélesebb helyiségben
1 m széles utat.
- Éghető anyag zárttéri tárolásánál 5 m tárolási magasságig 1,8 m széles utat kell biztosítani.
4.1.2. Talajszint alatti helyiségben és tetőtérben robbanásveszélyes anyag, I.-II. fokozatú éghető
folyadék tárolása, feldolgozása, kiszerelése (az alkalomszerű, engedélyezett felhasználást kivéve) - még
ideiglenesen is - TILOS!

4.1.3. Talajszint alatti helyiségben - szuterén, pince, stb. - minden típusú, fajtájú és tartalmú
gázpalack tárolása, használata, vagy/és elhelyezése TILOS!
4.2. Kapubejáratot, kapualjat, gépjárműbehajtókat, vészkijáratokat teljes szélességben
állandóan szabadon kell hagyni. Azt eltorlaszolni, leszűkíteni - még ideiglenesen - sem
szabad.

4.3. A vészkijáratok ajtóit úgy kell kialakítani, hogy azok kifelé nyíljanak. A zárószerkezet
olyan legyen, hogy a menekülést biztosítsa.
4.4. Villamos berendezések kapcsolóit, közművek (gáz, gőz, víz) nyitó-záró szerkezeteit,
tűzvédelmi berendezéseket, készüléket, eszközöket állandóan könnyen hozzáférhető
módon kell elhelyezni. Ezeket eltorlaszolni szigorúan tilos!
5. Csatornahálózat
5.1. Tűzveszélyes gázt, gőzt, illetve éghető folyadékot tartalmazó szennyvizet, csatornába
közvetlenül bevezetni nem szabad. Tilos éghető folyadékot, savat, lúgot lefolyóba,
csatornába önteni.

6. Villamos berendezések

6.1. Villamos berendezések szerelésekor, továbbá üzemeltetésük során a vonatkozó
szabványokat, rendeleteket, valamint az egyes tűzveszélyességi osztályokra megállapított
rendelkezéseket meg kell tartani.
6.2. A villamos melegítő készüléket (főzőlap, kávéfőző, stb.) csak a kijelölt helyen,
tűzbiztosan éghetetlen és hőszigetelő alátéten szabad működtetni, a készülékeket csak
ellenőrzőlámpával és kapcsolóval ellátott dugaszoló aljzathoz szabad csatlakoztatni.
6.3. A vállalkozás területén csak szabványos, a tűzveszélyességi osztálynak megfelelő
villamos világítás alkalmazható.
6.4. A világító és villamos berendezés, valamint éghető anyag között olyan távolságot kell
tartani, hogy gyújtási veszélyt ne jelentsen az éghető anyagokra. Ezért a világító és villamos
berendezések és az éghető anyag között min. 0,6 m tűztávolságot meg kell tartani.
Az elektromos berendezések kapcsolószekrényei (biztosíték, elosztó szekrények stb.) alatt
éghető anyag nem tárolható.

6.5. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, biztosítók és elosztók rendeltetését,
továbbá, ezen kapcsolók, ki-be kapcsolt helyzetét meg kell jelölni.
6.6. A villamos berendezéseket, hálózatokat és a villámvédelemi felszereléseket,
berendezéseket

a

szabványban,

jogszabályokban

foglaltaknak

megfelelően

kell

felülvizsgálni, illetve felülvizsgáltatni.
6.7. A Kft. területén, csak a Kft. tulajdonában lévő, szabványos, az előírásoknak
megfelelően felülvizsgált, elektromos gép, berendezés, készülék használható.
7. Tűzveszélyes tevékenység
7.1. Tűzveszélyes tevékenységet (hegesztés, lángvágás, ragasztás, stb.) tilos végezni olyan
helyen, ahol az, tüzet, vagy robbanást okozhat, amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem
hárították.
7.2. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek
megfelelő, erre a célra kialakított (kijelölt) helyen szabad végezni.
7.3. Tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi szabályokra kioktatott, illetve érvényes
szakvizsgával rendelkező személy végezhet. Az érintett dolgozó a szakvizsga bizonyítványt
magánál kell, hogy tartsa és azt az ellenőrzésre jogosultnak, kérésre fel kell mutatni.
7.4. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet, csak a feltételek előzetes írásbeli
meghatározása alapján szabad végezni. A meghatározott feltételeket a Kft. illetékese, vagy
megbízottja adja ki.
7.5. Külső vállalat (vállalkozó stb.) által végzendő tűzveszélyes tevékenység esetén, a
tevékenység feltételeit a Kft. ügyvezető igazgatójával, vagy megbízottjával egyeztetni kell.
A feltételek írásban történő meghatározását a Kft. ügyvezető igazgatója, vagy megbízottja
végzi el.

7.6. Tűzveszélyes tevékenység engedélyezésénél, végzésénél mindenkor különös gondot
kell fordítani az éghető folyadékok, anyagok eltávolítására.
7.7. Tűzveszélyes környezetben végzett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez minden
esetben felügyeletet kell biztosítani.
7.8. A tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező, az ott keletkezhető tűz oltására
alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
7.9. 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 munka befejezését a megbízónak, be kell jelenteni. Az
elvégzett munkát és a munkavégzés helyszínét át kell adni az engedélyezőnek.
7.10 Láng-és ívhegesztést - keményforrasztást, tűzveszélyes tevékenységet - csak
szakvizsgázott, érvényes szakvizsga (oklevéllel) bizonyítvánnyal rendelkező személy
végezhet. A lánghegesztési tevékenységnél be kell tartani az OTSZ és a hegesztés
biztonsági szabályzat előírásait.
Villamos ívhegesztésnél be kell tartani az OTSZ és a hegesztés biztonsági szabályzatban
előírtakat.
7.11. A szakvizsgához nem kötött tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi
szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

8. Dohányzás

8.1. A dohányzás tilos minden olyan helyen, ahol a dohányzás tüzet vagy/és robbanást
okozhat. Ezeken a helyeken az előírt tiltó táblákat kell elhelyezni.
8.2. Gyufát, cigarettavéget, elégett dohányneműt, papírkosárba, vagy egyéb éghető anyag
tárolására szolgáló gyűjtő edénybe üríteni, még eloltott állapotban is tilos!

8.3. A dohányzás csak a kijelölt helyen engedélyezett. A dohányzásra vonatkozóan a
szabályzat III. fejezetében külön rendelkezem.
9. Tűzoltó készülékek, felszerelések
9.1. A létesítményben a jogszabályok, szabványok szerinti tűzoltókészüléket, kell
elhelyezni, illetve készenlétbe tartani. Erre vonatkozóan, a szabályzat III. fejezetében
rendelkezem.
9.2. A tűzoltó készülékek, eszközök kezelésére a dolgozókat ki kell oktatni, használatukat
gyakoroltatni kell.
9.3. A kézi tűzoltó készülékek időszakos ellenőrzését el kell végeztetni.
9.4. A kézi tűzoltó készülékeket csak az engedélyezett módon szabad elhelyezni.
A tűzoltó készülékek helyét "Tűzoltó készülék" (felirattal) piktogrammal és nyilvántartó
(sor) számmal kell ellátni. Évente egy alkalommal felül kell vizsgáltatni.
9.5 A nedves tüzivíz hálózat szekrényeit sorszámmal kell ellátni és félévente, működés
szempontjából ellenőriztetni kell.
10. Tüzelő - és fűtőberendezések
10.1. Építményekben, helyiségekben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható,
amely rendeltetésszerű működése során tüzet, vagy robbanást nem okoz.
10.2. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő és fűtőberendezés
alkalmazható, használható.
10.3. A tüzelő- és fűtőberendezés, és a környezetében lévő éghető anyag között, olyan
távolságot kell megtartani, vagy olyan szigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag
felületén mért hőmérséklet, a legnagyobb hő terheléssel történő üzemelés mellett se haladja
meg a 60 oC-t.

11. Időszakos felülvizsgálatra vonatkozó szabályok
11.1. Villamos berendezések tűzvédelmi szempontból történő felülvizsgálata az OTSZ rendelkezése
alapján, az OTSZ 276.§-277.§-a előírásai szerint történik. 300 kg, vagy 300 litert meghaladó
robbanásveszélyes anyagot tároló, feldolgozó helyiség, építmény, szabad tér területén 3 évente, egyéb
esetben 6 évente kell jogosított felülvizsgálóval elvégeztetni.
11.2 Villám védelmi berendezéseket az OTSZ 279.§-280.§-281.§-a által előírtaknak megfelelően,
időszakosan felül kell vizsgálni. 300 kg, vagy 300 litert meghaladó robbanásveszélyes anyagot tároló,
feldolgozó helyiség, építmény, szabad tér területén 3 évente, egyéb esetben 6 évente kell jogosított
felülvizsgálóval elvégeztetni.

11.3. Gázüzemű berendezések felülvizsgálata
A 2003. évi XLII. törvény (GET) alapján évenként kell felülvizsgáltatni a gázüzemű
berendezéseket, és erről nyilvántartást kell vezetni.
11.4. Tűzoltó készülékek és tűzoltó berendezések ellenőrzése
Az érvényben lévő jogszabályok, szabványok szerint kell a készülékeket, berendezéseket
ellenőriztetni és karbantartani.
11.4.1. A kézi tűzoltó készülékek üzembiztonságát évente kell szakvizsgázott személlyel, vagy
szakvállalattal ellenőriztetni. A kézi tűzoltó készülék nyomástartó edénynek minősül, ezért 5 évente
nyomáspróbának kell alávetni. 20 év elteltével a készüléket selejtezni kell.
Az üzemben tartó 3 havonta köteles a tűzoltó készülé(ke)ket ellenőrizni (kijelölt helyen, sérülésmentes,
hiánytalan állapotban) és a tűzoltó készülék ellenőrzési naplóba bejegyezni.

A nedves tüzivíz hálózatot és vízforrásokat félévente kell szakképzett személlyel
ellenőriztetni, a tűzoltó nyomótömlőket ötévente nyomáspróbáztatni kell.
Az automatikus tűzjelző berendezéseket szükség szerint, de legalább félévente, a működő
képesség szempontjából ellenőriztetni kell, valamint a szükséges és elégséges
karbantartásukat el kell végeztetni.
11.4.2. A létesítmény területén csak szabványos és rendszeresen ellenőrzött, karbantartott
tűzoltó készülékeket, berendezéseket szabad készenlétben tartani.

11.4.3. A létesítmény területén csak olyan tűzoltó készülék használható, amelyik az ott
keletkező tűz oltására alkalmas.

11. 4.4. A létesítmény területén található kéményeket szükség szerint tisztíttatni és évente
felül kell, vizsgáltatni.

12. Egyéb szabályozások
12.1. A létesítmény üzemszünete esetén el kell végezni az áramtalanítást és más, tűzeset
előidézésére alkalmas közművek (gáz, stb.) lezárását. Az áramtalanítás után a következő
berendezések működése engedélyezett, azaz nem kell áramtalanítani a:
-

hűtőberendezéseket,

-

elektronikus pénztárgépet, számítógépeket, számítógépközpontokat

-

kirakat világítást, biztonsági berendezéseket (tűz és vagyonvédelmi).

Az üzemszünet alatt más berendezések - a központi és a távfűtés kivételével - nem
üzemelhetnek!
12.2. A létesítmény területén biztosítani kell a tűzvédelmi berendezések, eszközök
ellenőrzését, felülvizsgáló tevékenységét végzők munkáját.

13. Gépek, berendezések
13.1. Csak olyan gép, berendezés használható, amelyik használata során kielégíti a
felhasználási helyre vonatkozó tűz- és egyéb biztonsági előírásokat, tüzet, robbanást
rendeltetésszerű működtetése közben nem okoz
13.2. Felügyelet nélkül gép nem üzemelhet!
13.3. Gépek, berendezések tisztításáról folyamatosan gondoskodni kell.
13.4. Meghibásodott gépet, berendezést le kell állítani!

14. Iroda, tárgyaló, stb.
14.1. A felsorolt, a Kft.-hez tartózó helyiségek esetében a III. fejezetben rendelkezem.

III. Az egyes helyiségekre, munkaterületekre
vonatkozó előírások

Recepció
A recepció „NAK” azaz „Nagyon alacsony” („D” azaz „Mérsékelten tűzveszélyes”
tűzveszélyességi) kockázati osztályba tartozik.

1. A kialakított terület csak az engedélyezett célra használható!
2. A működéshez szükséges bútorzaton, felszerelése kívül más anyag nem helyezhető el.
3. A recepción a fővonali telefon készülékek mellett a közérdekű telefonszámokat jól
láthatóan el kell helyezni!

4. A dohányzás a recepció területén tilos!
5. Elektromos és egyéb, fűtő-főző, melegítő eszköz – a központi fűtés kivételével – nem
használható!
6. Csak szabványos, a tűzveszélyességi osztályra előírt, felülvizsgált, elektromos készülék,
berendezés, világítás alkalmazható!
7. A keletkezett hulladékot legkésőbb a munkaidő végén el kell távolítani!
8. A recepció tűzvédelmét 1 db 6 kg/l töltősúlyú, AB tűz oltására alkalmas habbal oltó
készülékkel kell biztosítani! (13A, 144 B, OE 4/9).

Irodahelyiség
Az irodahelyiség „NAK” azaz „Nagyon alacsony” („D” azaz „Mérsékelten tűzveszélyes”
tűzveszélyességi) kockázati osztályba tartozik.
1. A dohányzás nem engedélyezett!
2. Tűzveszélyes tevékenység csak a feltételek írásban történő meghatározása után
végezhető.
3. Az irodahelyiség berendezési tárgyait, a működéshez szükséges anyagait, felszereléseit
csak úgy szabad elhelyezni, hogy ezek – szükség estén – a menekülést, az elektromos
kapcsolók, közműnyitó – záró szerkezetek – a tűzoltóeszközök, készülékek akadálytalan
megközelítését lehetővé tegyék.
4. A helyiségben tűz és/vagy robbanás veszélyes anyagokat, folyadékokat, valamint
öngyulladásra hajlamos anyagokat bevinni, tárolni TILOS!
5. A helyiségben csak szabványosított, kifogástalan állapotú elektromos világító és
villamos berendezések használhatók.
Villamos melegítő – hő fejlesztő készülék (kávéfőző, főzőlap, hősugárzó, stb.) az
alábbiak szerint működtethető:
● csak ellenőrző lámpával, kapcsolóval ellátott dugaszoló aljzathoz csatlakoztatva és
nem éghető anyagú állványon, vagy éghetetlen hőszigetelő alátéten elhelyezve,
● a készülékek 50cm-es körzetén belül éghető anyagot elhelyezni nem szabad,
● készüléket nem szabad bekapcsolt állapotban felügyelet nélkül hagyni,
● a munkaidő befejeztével a helyiségben az elektromos berendezések
áramtalanításáról – (használaton kívül helyezéséről) – gondoskodni kell.
● az áramtalanításról és a tűzvédelmi átvizsgálásról, a helyiségből utolsónak távozó
személy köteles gondoskodni.
9. Az iroda helyiségek tűzvédelmére 1 db A,B tűz oltására alkalmas, legalább 6kg /l töltő súlyú
habbal oltó, vagy gázzal oltó készülék szolgál! (13A, 144 B, OE 4/9).

A tűzoltó készülékek helye a közlekedő folyósón van kijelölve!
● a tűzoltó készülékek helyét és használatát a dolgozóknak ismerniük kell,
● a tűzoltó készüléket a helyéről eltávolítani és rendeltetésétől eltérően használni tilos !

Tárgyaló
A helyiség „NAK” azaz „Nagyon alacsony” („D” azaz „Mérsékelten tűzveszélyes”
tűzveszélyességi) kockázati osztályba tartozik.

A helyiséget csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni, anyagok, tárgyak,
felszerelések tárolása nem megengedett.
-

A helyiségben a dohányzás nem engedélyezett!
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység csak a feltételek írásban történt meghatározása
után végezhető.

A közlekedési utakat, kijáratokat eltorlaszolni, leszűkíteni nem szabad. Biztosítani kell az
elektromos kapcsolók, közműnyitó – záró szerkezetek, tűzoltó készülékek akadálytalan
megközelítését!
A helyiséget utoljára elhagyó vezető (alkalmazott) köteles a tűzvédelmi átvizsgálást
elvégezni, a lehetséges tűz forrást megszüntetni, az áramtalanításról gondoskodni!
10. A helyiség tűzvédelmét a közlekedő folyósón lévő tűzoltó készülék biztosítja. (13A, 144
B, OE 4/9).

Étkező – teakonyha
A helyiség „NAK” azaz „Nagyon alacsony” („D” azaz „Mérsékelten tűzveszélyes”
tűzveszélyességi) kockázati osztályba tartozik.

1. A helyiséget csak az engedélyezett célra szabad használni.
2. A helyiségben, csak a használathoz szükséges anyagok, tárgyak és bútorzat helyezhető
el, más anyagok tárolása elhelyezése nem megengedett.

3. A helyiségben a dohányzás nem engedélyezett!
4. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, csak a feltételek írásban történt meghatározása után végezhető.

5. A helyiségben csak szabványos elektromos világítás használható.
6. A helyiségben alkalomszerűen főző-sütő berendezések (kávé-teafőző, mikrohullámú
sütő, stb.) használata engedélyezett, nem éghető anyagú hőszigetelő alátéten elhelyezve,
kapcsolóval és ellenőrzőlámpával ellátott dugaszoló aljzathoz csatlakoztatva.
7. A helyiséget utoljára elhagyó alkalmazott (vezető) köteles a tűzvédelmi átvizsgálást
elvégezni és áramtalanítani.
8. A teakonyha tűzvédelmét a közlekedőben elhelyezett tűzoltó készülékkel kell
biztosítani. (13A, 144 B, OE 4/9)

Közlekedő
A helyiség „NAK” azaz „Nagyon alacsony” („D” azaz „Mérsékelten tűzveszélyes”
tűzveszélyességi) kockázati osztályba tartozik.

1.

A dohányzás nem engedélyezett.

2. Tűzveszélyes tevékenység csak a feltételek írásban történt meghatározása után
végezhető.
3. A helyiségben elhelyezett villamos kapcsolók, közmű nyitó-záró szerkezetek,
szerelvények, tűzoltó felszerelések, eszközök, készülékek akadálytalan hozzáférését
biztosítani kell.

4. A helyiség ajtajait eltorlaszolni, addig lezárni, amíg a helyiség(ek)ben személy(ek)
tartózkodnak, még ideiglenesen sem lehet.

5. Veszély esetén biztosítani kell a biztonságos helyre jutást.
6. A helyiség tűzvédelmét 1 db 6 kg-os, AB tűz oltására alkalmas tűzoltó készülék
biztosítja. (13A, 144 B, OE 4/9).

Karbantartó, javító műhely (szerviz)
A helyiség „AK” azaz „Alacsony” („D” azaz „Mérsékelten tűzveszélyes” tűzveszélyességi)
kockázati osztályba tartozik.

1. A helyiség csak az engedélyezett célra használható! A műhelyben csak a folyamatos
munkához szükséges anyagok, berendezések, eszközök, anyagok tárolhatók, helyezhetők
el. Egyéb anyagok tárolása, raktározása, elhelyezése nem engedélyezett.
2. A helyiség közlekedési útjait, be - és kijáratait, eltorlaszolni, szűkíteni még ideiglenesen
sem szabad!
3. Biztosítani kell az elektromos kapcsolók, közműnyitó – zárószerkezetek, tűzoltó
készülékek, felszerelések akadálytalan megközelítését!
4. A helyiségekben csak szabványos, rendszeresen felülvizsgált, világító és elektromos
berendezések használhatók!
5. A helyiségben a dohányzás nem engedélyezett.
6. Tűzveszélyes folyadékok tárolása, csak tűzveszélyes folyadéktároló szekrényben
engedélyezett. Öngyulladásra hajlamos anyagok elhelyezése, felhasználása műhelyben
tilos!
7. A keletkezett hulladékot naponta, legkésőbb, a munkaidő végén el kell távolítani! Éghető
anyaggal szennyezett hulladékot – géprongy, csomagolóanyag, stb. – csak nem
éghetőanyagú és fedelű, lezárható edényzetbe szabad gyűjteni!
8. A helyiség zárását végző személy köteles a tűzvédelmi átvizsgálást és az áramtalanítást
elvégezni!
11. 9. A helyiség tűzvédelmét 1 db 6,0 kg-s AB tűz oltására alkalmas, habbal oltó tűzoltó
készülékkel kell biztosítani! (13A, 144 B, OE 4/9).

Szociális helyiségek (mosdók, WC-k és ezek előterei)
A felsorolt helyiségek „NAK” azaz „Nagyon alacsony („E” azaz „Nem tűzveszélyes”
tűzveszélyességi) kockázati osztályba tartoznak.

1. A dohányzás a felsorolt helyiségekben nincs engedélyezve!
Tűzveszélyes tevékenység végzése csak engedéllyel történhet.
2. A felsorolt helyiségekben csak jellegüknek megfelelő felszerelések, berendezési tárgyak
használhatók. Egyéb anyagok tárolása, a közlekedési utak szűkítése, eltorlaszolása tilos!
Éghető anyagok tárolása még ideiglenesen is tilos!
3. A helyiségekben elhelyezett villamos kapcsolók, közmű nyitó-záró szerelvények, tűzoltó
felszerelések, készülékek akadálytalan hozzáférését biztosítani kell!

4. A helyiségek ajtajait eltorlaszolni, addig lezárni, amíg a helyiségben személy(ek)
tartózkodnak, még ideiglenesen sem lehet.
5. Veszély esetén biztosítani kell a helyiségből a biztonságos helyre jutást.

IV. Záró rendelkezések

A szabályzatban foglaltak végrehajtása a Kft. valamennyi dolgozójára nézve kötelező. Az
előírások megszegése vagy nem megfelelő végrehajtása és az ebből eredő tűzokozás

- az alkalmazási jogviszony megszüntetését,
- szabálysértési eljárást

súlyosabb esetben
- bűnvádi eljárást
vonhat maga után.

A tűzvédelmi szabályzat kihirdetése napjától lép hatályba.

Budapest, 2020. január 26.
………………………………………...
Ügyvezető igazgató

V. Mellékletek

MEGBÍZÁS
A PACONT Kft. tűzvédelmi feladatainak ellátásával megbízom:
……………………………………………………………………………………………..
Tevékenységét minden esetben, az érvényben lévő jogszabályokban, valamint a
TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATBAN foglaltaknak megfelelően, köteles ellátni.

A megbízás a visszavonásig érvényes.

Budapest, ……. . ………………… ……. .

Ügyvezető igazgató

NYILATKOZAT
ALULÍROTT, KIJELENTEM, HOGY A KIADOTT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATOT
ELOLVASTAM, A BENNE FOGLALTAKAT MEGÉRTETTEM ÉS FEGYELMI
FELELŐSSÉGEM TUDATÁBAN, ELSAJÁTÍTOTTAM.
A NYILATKOZATOM HITELESSÉGÉT ALÁÍRÁSOMMAL IGAZOLOM.
Név: ……………………………………….

Aláírás: ………………………………….

Név: ……………………………………….

Aláírás: ………………………………….

Név: ……………………………………….

Aláírás: ………………………………….

Név: ……………………………………….

Aláírás: ………………………………….

Név: ……………………………………….

Aláírás: ………………………………….

Név: ……………………………………….

Aláírás: ………………………………….

Név: ……………………………………….

Aláírás: ………………………………….

Név: ……………………………………….

Aláírás: ………………………………….

Név: ……………………………………….

Aláírás: ………………………………….

Név: ……………………………………….

Aláírás: ………………………………….

Név: ……………………………………….

Aláírás: ………………………………….

Név: ……………………………………….

Aláírás: ………………………………….

Név: ……………………………………….

Aláírás: ………………………………….

Név: ……………………………………….

Aláírás: ………………………………….

Név: ……………………………………….

Aláírás: ………………………………….

Név: ……………………………………….

Aláírás: ………………………………….

FELTÉTELEK MEGHATÁROZÁSA

tűzveszéllyel járó munka végzéséhez

A …… . …………. ….. . napján tartott helyszíni szemle alapján, engedélyt adok a
……………………………………………………… területén, …….. …………………,
……………………
……. sz. ………….. , helyiségben, szabadtéren
……………………………………… , …………………………………….
dolgozó(k)nak, szakvizsga bizonyítvány száma: ……………………………………..
az alább felsorolt tűzvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett, tűzveszéllyel járó
munka végzésére,
……….. . …………………… …….. , ………. . ………………….. ……. . …….. nap
időtartamra.
1./ Hegesztést, lángvágást csak megfelelő szakképesítéssel rendelkező, a tűzvédelmi
szabályokra kioktatott és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy,
felülvizsgált, kifogástalan állapotban lévő berendezéssel, illetve munkaeszközzel végezhet.
2./ Tűzveszélyes tevékenységet tilos, minden olyan helyen végezni, ahol az tüzet, vagy
robbanást okozhat, mindaddig, amíg a tűz-, vagy robbanásveszélyt el nem hárították.
3./ További rendelkezések (részletesen fel kell sorolni a szükséges megelőző tűzvédelmi
feladatokat): …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
.
4./ A munkahelyen ………… db tűzoltókészüléket, …………… m3 homokot ….. db
szórólapátot, …………… liter vizet, …………… m-es vizes takaró ponyvát kell
készenlétben tartani.
5./ A tűzveszéllyel járó munkavégzés teljes idejére, a munkaterület átvizsgálására,
felügyeletre kirendelem: ………………………………………………

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

6./ A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszint és annak
környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan, körülményt
megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését a munkát megrendelőnek be kell
jelenteni.
A feltételekben meghatározott előírásokat tudomásul vettem, azok folyamatos betartásáért
büntetőjogi felelősséget vállalok.

………………………, ………. . ………………….. …… .

…………………………………..
munkát végző aláírása

PACONT Kft.
Budapest,
Váci út 152 – 156.
1138
TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁSA
Sor
szám

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY
MEGNEVEZÉS

A

B

C

D

E

M2

FÖLDSZINT

ÖSSZESEN:
%-S MEGOSZLÁSBAN

LÉTESÍTMÉNY TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYA:
A0%+B0%+C11,9%+D83,9%<40%
„D” azaz „Mérsékelten tűzveszélyes”

Budapest, 2020. január 26.

…………………………………….
Ügyvezető igazgató

PACONT kft
Váci út 152 – 156.
1138
KOCKÁZATI OSZTÁLYBA SOROLÁSA
MK

KK

AK

NAK

M2

FÖLDSZINT

ÖSSZESEN:

A helyiségek magassága alapján: 0 – 7,0 m: NAK
Létszám alapján: 1 – 50 fő: NAK
Menekülési képesség: önálló: NAK
„Robbanásveszélyes” anyag, I. – II. fokozatú tűzveszélyes folyadék felhasználásának
mennyisége: ~ 50 kg/l /év <300 kg/l, ezért a kockázat: AK
A Pacont Kft. KOCKÁZATI OSZTÁLYA: AK, azaz, ALACSONY KOCKÁZATI
OSZTÁLYBA SOROLT
Az OTSZ 16. sz. mellékletében előírt oltási egység OE 400 m2 – ig, általános esetben 6 OE,
azaz, biztosításához szükséges és elégséges tűzoltó készülékek száma és típusa:
6 db 6 kg/l habbal oltó 13 A, 144 B, minimális oltás teljesítményű habbal oltó tűzoltó
készülék.
A készülékek szilárd anyag tüzénél 4 OE – t biztosítanak, éghető folyadékok tüzénél 9 OE
– t,
A tűzoltó készülékek száma és típusa megfelel a keletkezhető tűz oltására. Összesítve: 83
OE szilárd anyag tüzénél, 54 OE éghető folyadék tüzénél. A tűzoltó készülékek száma és
típusa a kockázati osztályra előírt oltás teljesítményt meghaladja, MEGFELEL.

FELADATOK TŰZ ESETÉN
1. RIASZTÁS
A tűzet észlelő dolgozó (vezető) élőszóval és egyéb módon (tűzjelző, csengő,
hangosbeszélő, stb.) jelzi az eseményt a veszélyeztetett helyen tartózkodók felé.
Késedelem nélkül, azonnal jelzi, a tűzet, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak, a
105-ös telefonszámon!
Sérülés esetén értesíti a mentőket a 104, szükség esetén a rendőrséget a 107-es
telefonszámon.
Tájékoztatja a felelős munkahelyi vezető(ke)t, tulajdonos(oka)t a bekövetkezett
eseményről.
2. A TŰZ HELYSZINÉN AZ ELEKTROMOS ENERGIA KIKAPCSOLÁSÁT
(ÁRAMTALANÍTÁS) AZONNAL EL KELL VÉGEZNI!
3. Minden tűzet (az eloltottat is) jelezni kell.
A tűzoltóságnak a 105-ös telefonszámon, továbbá az érintett munkahelyi vezetőnek, tulajdonosnak
(munkaidőn kívül is).

Név: …………………………………… Név: …………………………………
Telefon: ………………………………..

Telefon: …………………………….

Lakcím: ………………………………...

Lakcím: ……………………………

………………………………………….

……………………………………..

4. A tűzet az alábbiak szerint kell jelenteni:
- a tűz helye (pontos cím)
- mi ég (milyen anyag, helyiség, épület, stb.)?
- emberélet van-e veszélyben?
- mekkora kiterjedésű a tűz, mit veszélyeztet?
- A tűzet jelző neve, a jelzésre használt telefon száma.
5. A TŰZ OLTÁSA, A MENTÉS MEGKEZDÉSE
Tűz esetén az első pontban meghatározottak szerint kell az eseményt jelezni. A
rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel késedelem nélkül meg kell kezdeni a tűz
oltását és a személyek eltávolítását a veszélyeztetett területről.

6. FELADATOK A TŰZOLTÓSÁG MEGÉRKEZÉSE ELÖTT ÉS UTÁN
A VESZÉLYEZTETETT TERÜLETRŐL ÉS ANNAK KÖRNYEZETÉBŐL A JÁRMŰVEKET EL KELL
TÁVOLÍTANI, TÁVOLITTATNI,

hogy a tűzoltóság felvonulását, a mentést, a kárelhárítást ne akadályozzák.
A kiürítés útvonalát úgy kell megtervezni, meghatározni, hogy a tűzoltást, mentést
ne akadályozza!
A tűzoltás vezetőjét tájékoztatni kell:

- a tűz pontos helyéről,
- az odavezető útvonalról,
- a várható veszélyhelyzetről (pl. gázpalack, stb.)
- az

áramtalanító

főkapcsolók,

szakaszoló

kapcsolók,

közmű

nyitó-

zárószerkezetek helyéről, elhelyezéséről,
- az elvégzett oltási és mentési munkálatokról.
A további mentéssel, tűzoltással kapcsolatos feladatok irányítását a tűzoltás vezetője végzi.
UTASÍTÁSAIT A HELYSZINEN TARTÓZKODÓK

HALADÉKTALANUL KÖTELESEK VÉGREHAJTANI!
TŰZ
ESETÉN
A
Pacont
Kft.
BIZTONSÁGI
HALADÉKTALANUL ÉRTESÍTENI KELL!

SZOLGÁLATÁT

MENTÉSI TERV
Tűz esetén: kötelező a tűzeseti feladatok maradéktalan megtartása, menekülésre az előtér
használható, amely közvetlenül az utcára illetve az udvarra (Váci út.) nyílik. Amennyiben
az előtér elérése nem lehetséges, akkor az ajtók zárásával, ablakok nyitásával és lehetőség
szerint a hézagok nedves ruhával történő elzárásával, a padlózatra fekve kell a segítség
megérkezéséig várni. Ajánlott az orr és száj nedves zsebkendővel, ruhával történő takarása
a levegővétel biztonságosabbá tétele érdekében.
A mentés után minden esetben létszám ellenőrzést kell tartani!
FONTOS, hogy meneküléskor csak a legszükségesebb ruházatot, esetleg tárgyat vigye
magával. A kár helyszín elhagyása után, a káreset felszámolásáig, a kárhelyre TILOS
visszamenni. A káreset elhárítása, a veszély megszűnése után, a helyszínen maradt
személyes tárgyakat el lehet vinni. A visszatérést a tűzoltás vezetőjének engedélye
biztosítja.
Bombariadó esetén: Minden személyes tárgyat, öltözetet csomagoljanak össze és a
személyes tárgyaikkal hagyják el az épületet. A veszély elhárítása – átvizsgálás – után a
tevékenység folytatható. Az épületbe történő visszatérést, a vizsgálatot vezető hatósági
személy engedélyezi.
Egyéb esetekben:
- munkahelyi baleset: minden esetben értesíteni kell a felelős munkahelyi vezetőt,
szükség szerint a mentőket, rendőrséget, tűzoltóságot és a munkavédelmi
felügyelőséget.
- csőtörés stb. esetén: az épület gondnokságot.

Budapest, 2020. január26.

………………………………………….
ügyvezető igazgató

