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I. FEJZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Hagyományok Háza tűzvédelmi feladatait a tűz elleni védekezésről, a műszaki
mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Ttv.), valamint
annak végrehajtására kiadott Kormány- és a belügyminiszter rendeletei alapján, a jelen
Tűzvédelmi Szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat), szabályozom.
1.) A szabályzat személyi és területi hatálya
Kiterjed a Hagyományok Háza tartozó összes helyiségre, létesítményre, szabad
területre. A Szabályzatban foglaltak végrehajtása a Hagyományok Háza valamennyi
közalkalmazott és közfoglalkoztatott munkavállalója (a továbbiakban: munkavállaló),
partnere, továbbá a Hagyományok Háza által használt területen tartózkodó egyéb idegen
személyek számára – külön felhívás vagy figyelmeztetés nélkül is – egyaránt kötelező.
2.) Az utasítás célja


Azon tűzvédelmi előírások, magatartási szabályok ismertetése, amelyeket mind az
üzemeltetés, mind az átalakítás, felújítás során a Hagyományok Háza megelőző
tűzvédelmi feltétel kialakítása érdekében végre kell hajtani, amelynek megtartásával,
végrehajtásával a Hagyományok Háza és a felügyeletéhez tartozó területeken a
tűzesetek elkerülhetők és megelőzhetők, amelynek elsajátításával és a tűz esetén
való alkalmazásával a tűzkár csökkenthető és a személyek testi épsége megóvható.

3.) Hatáskör és felelősség



A szabályzat a Hagyományok Házara háruló tűzvédelmi feladatokat, a
megvalósításukhoz szükséges hatáskört és a felelősséget az alábbiakban rögzítjük.
A Hagyományok Háza, a szabályzatban előírtak érvényességéről és végrehajtásáról:
o
o
o
o
o
o

a főigazgató
a gazdasági igazgató
az üzemelési főosztályvezető
biztonságtechnikai megbízott
a szervezeti egységek vezetői,
valamennyi munkavállaló gondoskodik.

A főigazgató távollétében a tűzvédelmi előírások megtartásáért a gazdasági igazgató felelős.
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II. FEJEZET
A TŰZVÉDELMI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS
KÖTELEZETTSÉGEI
A főigazgató gondoskodik:







A hatályos Ttv. alapján az intézményi Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról.
A tűzvédelmi előírások érvényre juttatásáról, ellenőrzi, illetve ellenőrizteti a
jogszabályok, szabványok, előírások, rendelkezések megtartását, illetve
végrehajtását; gondoskodik a beruházással, felújítással kapcsolatos eljárás során a
tűzvédelmi kötelmek érvényesítéséről.
Az eredményes tűzvédelmi munkát végző munkavállalók elismeréséről, a tűzvédelmi
szabályok megsértése esetén felelősségre vonás kezdeményezéséről.
Esetenként – a minisztérium felhívására – írásos beszámoló elkészítéséről, az
intézmény tűzvédelmi tevékenységéről.
A minisztérium, illetve a hivatásos tűzoltóság által tartott ellenőrzésen (szemlén) az
intézkedésre jogosult megbízottjával történő képviseletéről.

Gazdasági igazgató:


A munkavállalók munkába állítása előtt, továbbá – a munkakörüknek megfelelő –
tűzvédelmi oktatásban, illetve továbbképzésben részesítéséről, valamint a tűzvédelmi
szakvizsgához kötött munkakörökben munkavállalók vizsgáztatásáról.

Üzemelési főosztályvezető:












Biztosítja az intézmény tűzvédelmének szinten tartásához és fejlesztéséhez
szükséges pénzügyi eszközöket, vitás esetekben kikéri a biztonságtechnikai
megbízott véleményét.
Intézkedik az intézménynél előforduló tűzesemény bejelentéséről a hivatásos
önkormányzati tűzoltóságnak és a minisztériumnak, illetve a felügyeleti szervének;
Intézkedik az intézmény területén alkalomszerűen végzett tűzveszélyes tevékenység
engedélyezéséről.
A szükséges tűzvédelmi berendezések, eszközök üzemképességéről, időszakonként
tájékozódik
Minden új, tűz-, vagy robbanásveszéllyel járó gép, berendezés, technológia, anyag
stb. bevezetése, illetőleg alkalmazása előtt a szükséges tűzvédelem elvégzéséről, a
vonatkozó bizonylatok beszerzéséről, illetve a használat szabályainak
megállapításáról, intézkedik.
A tűzvédelem helyzetére, valamint a tűzoltás feltételeire kiható változások megtétele
előtt, tájékoztatja az épület bérbeadóját.
Figyelemmel kíséri az irányítása alá tartozó szervezeti egységek tűzvédelmi
feladatainak végrehajtását, mulasztás esetén a szükséges intézkedést megteszi.
Köteles minden észlelt tűzvédelmi szabálytalanság felszámolása iránt intézkedni és
emellett azt jelenteni a főigazgatónak.
A szabályzat végrehajtását naponta ellenőrzi, a tűzvédelmi szabályokat megszegő
munkavállalókat utasítja az előírások betartására, súlyosabb esetben a
munkavégzéstől eltiltja, illetve fegyelmi felelősségre vonást kezdeményez.
Véleményezi a területén a tűzveszélyes tevékenység eseti engedélyezését, szükség
szerint gondoskodik a felügyeleti szolgálat biztosításáról, előírások megtételéről, s
megtartásuk ellenőrzéséről.
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Figyelemmel kíséri a területén levő tűzvédelmi berendezések, felszerelések és
eszközök készenléti állapotát, fenntartásuk, karbantartásuk és felülvizsgálatuk
elvégzését.
Tevékenységéről rendszeresen beszámol munkahelyi vezetőjének, illetve az
intézmény gazdasági igazgatójának.
A napi munka befejezésekor gondoskodik a tűzvédelmi szabályok megtartásának
ellenőrzéséről, a szabálytalanságok megszüntetéséről.
Tűz esetén teljesíti riasztási és kárenyhítési kötelezettségeit.

Biztonságtechnikai megbízott:





Gondoskodik a napi munkavégzéshez szükséges tűzvédelmi feltételek biztosításáról.
Figyelemmel kíséri a tűzvédelmi felszerelések, készülékek használhatóságát, ha
felülvizsgálati ideje lejárt vagy használhatatlanná vált, felülvizsgálatáról vagy
cseréjéről azonnal gondoskodik.
Végzi – a munkavállalók tűzvédelmi oktatását. Az oktatást az 4. sz. melléklete szerint
dokumentálja.
Tűzveszéllyel járó munka végzésére előzetes szemle után engedélyt ad, a 3. sz.
mellékletben foglaltak szerint.

A munkavállalók tűzvédelmi feladatai:




A tűzvédelmi utasítások végrehajtásában való tevékeny részvétel, az előírások
megtartása.
Részt vesznek a tűzvédelmi oktatáson, továbbképzésen.
A tudomásukra jutott tűzvédelmi szabálytalanságot haladéktalanul jelentik a
munkahelyi vezetőnek és a tűzvédelmi felelősnek.

A Hagyományok Háza területén szakipari, karbantartási, stb. munkát végző idegen
vállalkozó munkavállalóira vonatkozó előírások:


Az idegen munkavállalók számára a munkaterületet biztosítani kell. A munkaterület
átadásánál tájékoztatást adni szükséges: a közművek elzáró szerelvényeinek
helyéről, az alkalmazható és a munkaterület közelében található kézi tűzoltó
készülékekről, a tűzjelzés lehetőségeiről.



Munkaterület tűzvédelmére vonatkozó előírásokat, intézkedéseket megállapodásban,
szerződésben részletesen rögzíteni kell.



A tűzvédelmi feladatok felelőseként mindenkor a felvonuló szervezet, vállalkozás
helyi vezetőjét kell megnevezni és azt szerződésben rögzíteni.
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III. FEJEZET
A TŰZVÉDELMI SZERVEZET FELADATA, FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI
RENDJE, VALAMINT A FINANSZÍROZÁS SZABÁLYAI





A Ttv. 19. § (3) bekezdésére figyelemmel a Hagyományok Házának nem kötelező
tűzvédelmi szervezetet, tűzvédelmi szolgáltatást igénybe venni. Ennek ellenére a tűz
elleni védekezéssel kapcsolatos és a Hagyományok Házára háruló feladatok
eredményes végrehajtását, az I. fejezetben írt felelősségi sor megtartása mellett a
Hagyományok Háza elősegíti.
A felelősi feladatokra, biztonságtechnikai megbízottat alkalmaz.
Tűzvédelmi feladatát az üzemeltetési főosztályvezető felügyelete mellett látja el.

A biztonságtechnikai megbízott feladatai:








Rendszeresen ellenőrzi területén, a tűzvédelmi szabályok és előírások megtartását,
hiányosság
esetén
intézkedik,
illetve
intézkedést
kezdeményez
azok
megszüntetésére és szükség szerint a felelősségre vonásra,
Fejlesztések, beruházások előkészítése és megvalósítása során elősegíti a
tűzvédelmi szabályok, előírások érvényre juttatását,
Előkészíti, illetve véleményezi a területére vonatkozó tűzvédelmi szabályzatot, és a
tűzriadó terv tervezetét,
Részt vesz területén a minisztérium, illetve a hivatásos tűzoltóság eljárásain (szemle,
ellenőrzés, stb.)
Szervezi a munkavállalók tűzvédelmi felvilágosítását, továbbképzését, illetve
oktatását, szakvizsgára való felkészítését, gondoskodik azok végrehajtásáról,
Részt vesz a számára meghatározott tűzvédelmi továbbképzésen.
A Hagyományok Háza tűzvédelmi munkájának segítségére időnként, meghatározott
témában külső tűzvédelmi vagy felsőfokú biztonságszervező szakképesítésű
(tanácsadó) közreműködését is igénybe lehet venni.

A tűzvédelmi ügyek intézése:



A tűzvédelmi munkával kapcsolatos kérdésekben tanácsot, felvilágosítást vagy
utasítást a területileg illetékes szervezeti egység vezető, illetve a biztonságtechnikai
megbízott ad.
Ha a Hagyományok Háza bármely munkavállalója olyan tűzvédelmi
szabálytalanságot észlel, amelynek megszüntetése hatáskörét meghaladja, azonnal,
bizonyíthatóan intézkednie kell.



A tűzvédelmi előírások megtartásáért a területileg illetékes szervezeti egység
vezető felelős.



A tűzvédelmi megelőző munka mindenki számára kötelező. Ennek tudatosítása
minden munkavállaló feladata a (részmunkakörben foglalkoztatottakra is vonatkozik).



A tűzvédelmi előírások végrehajtása állampolgári, munkavállalói és munkáltatói
kötelesség, figyelembe véve, hogy az előírások, jogszabályok, valamint egyéb
rendeletek végrehajtásának elmulasztása fegyelmi eljárást vagy szabálysértést
vonhat maga után, amennyiben a cselekmény nem esik súlyosabb elbírálás alá.
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IV. FEJEZET
AZ INTÉZMÉNY HELYISÉGÉNEK, SZABAD TERÜLETÉNEK TŰZVESZÉLYESSÉGI
KOCKÁZATI OSZTÁLYBA SOROLÁSA, AZ AZOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÉS
ESETI TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK; TOVÁBBÁ A TEVÉKENYSÉGRE
VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK.

Általános tűzvédelmi előírások:

Az épület tűzvédelmi műszaki leírása, kiürítési számítása külön dokumentációban
szerepel. (TMMK)


















Az építményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt), a vegyes rendeltetésű
épületet csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési, telephely) engedélyben
megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.
A használatot, a tárolást, illetőleg az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt:
tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren,
veszélyességi övezetben, helyiségben, tűzszakaszban, építményben szabad
folytatni.
A veszélyességi övezetben, helyiségében építményben és szabadtéren csak az ott
folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani.
Az épületben raktározott, tárolt anyag mennyisége nem haladja meg a vonatkozó
nemzeti szabványban megengedett tűzterhelési értéket.
A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az
eszközről, készülékről a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot
folyamatosan, de legalább naponként, illetőleg a tevékenység befejezése után el kell
távolítani.
Éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól zárható fedővel ellátott,
nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell
tárolni.
Az éghető folyadékot, éghető és égést tápláló gázt szállító csőrendszernél és
tárolóedénynél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az éghető
folyadék csepegését, elfolyását, illetve a gázszivárgást meg kell akadályozni. A
szétfolyt, illetőleg kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell iktatni, a helyiséget ki
kell szellőztetni és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot alkalomszerűen csak
szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol
egyidejűleg gyújtóforrás nincs.
Az „MK” tűzveszélyességi kockázati osztályba tartozó építményben, helyiségben,
veszélyességi övezetben olyan ruha, lábbeli és eszköz nem alkalmazható, amely
gyújtási veszélyt jelenthet.
Olajos, zsíros munkaruha, védőruha (ruhatár-rendszerű öltöző kivételével) csak
fémszekrényben helyezhető el.
A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a
tűzvédelmi használati szabályok megtartását és a szabálytalanságokat meg kell
szüntetni.
A helyiség – szükség szerint az építmény, létesítmény – bejáratánál és a helyiségben
jól látható helyen a tűz – vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra
figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó piktogramot, táblát kell elhelyezni.
A közmű nyitó- és zárószerkezetet jól láthatóan meg kell jelölni.
Az „MK” tűzveszélyességi kockázati osztályba tartozó helyiségek ajtóit önműködő
csukó szerkezettel kell ellátni és azt csukva kell tartani. Ha ez üzemeltetési okokból
nem lehetséges, a nyitva tartás ideje alatt állandó helyszíni felügyeletről kell
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gondoskodni, illetőleg füst vagy hő hatására automatikusan működő csukó
berendezéssel kell ellátni.
Az üzemeltetés alatt az olyan helyiség ajtóit, amelyben emberek tartózkodnak, nem
szabad lezárni. Ha a munka jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi –
veszély esetére -, az ajtók külső nyithatóságát is biztosítani kell.

Dohányzás







Égő dohányárut, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve, ott
eldobni, ahol a tüzet vagy robbanást okozhat.
Dohányozni a Hagyok Háza Budai Vigadó egész területén tilos, kivéve az erre kijelölt
helyen.
Az „MK” tűzveszélyességi kockázati osztályba tartozó helyiségbe, építménybe,
szabadtérbe gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes
tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.
A dohányzásra kijelölt rész a Budai Vigadó főbejárat előtti része, és az Iskola utcai
gazdasági bejárat előtti része, a bejáratoktól 5 m-re, főigazgatóság erkély, tetőtéri
kert kijelölt részén.
A dohányzásra kijelölt helyeken 1-1 db nem éghető anyagból készült, hamutartó
edényt kell elhelyezni.
A Hagyományok Háza területein nyíltláng használatával – pl. hegesztés, stb. – járó
tűzveszélyes tevékenységet akár saját munkavállaló, akár külső kivitelező végzi azt,
kizárólag csak előzetes írásbeli engedély alapján szabad végezni. A jelen Szabályzat
3. sz. mellékletében foglalt előírások betartása mellett.

Raktározás és tárolás











Az intézmény területén használt anyagokat szakosítva, az e célra kijelölt
raktárhelyiségben kell tárolni.
Tűzveszélyes folyadékot, öngyulladásra hajlamos anyagot nem szabad együtt tárolni
egyéb éghető anyaggal. Tűzveszélyes folyadékot csak az MSZ 9904. szerinti
mennyiségben, fémszekrényben szabad tárolni, a szabvány előírásai szerint. A
fémszekrény ajtajára „TŰZVESZÉLY” – „DOHÁNYZÁS ÉS NYÍLT LÁNG
HASZNÁLATA TILOS” feliratot kell elhelyezni.
Egy helyiségben az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző
halmazállapotú anyagok vagy a „C” és „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó
különböző osztályba tartozó anyagokkal együtt – amennyiben nemzeti szabvány ettől
eltérően nem rendelkezik – nem tárolhatók.
Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, „C” tűzveszélyességi
osztályba tartozó éghető folyadékot kiszerelni, csomagolni csak nemzeti
szabványban 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”
tűzveszélyességi éghető folyadék egyedi és gyűjtőcsomagolásán – amennyiben
jogszabály, nemzeti szabvány ettől eltérően nem rendelkezik – az anyag
tűzveszélyességi osztályát szövegesen, illetve piktogrammal kell jelölni. A jelölést a
gyártó vagy a csomagoló, kiszerelő, illetve a forgalomba hozó, valamint – a
felhasználáshoz külföldről közvetlenül érkező anyag, éghető folyadék esetében – a
felhasználó, vagyis a Hagyományok Háza köteles elvégezni.

7












Veszélyes áruk szállításával összefüggő átmeneti (ideiglenes) tárolás esetén a
nemzeti szabványban előírtakat kell alkalmazni.
Tetőtérben és talajszint alatti helyiségben „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba
tartozó anyagot tárolni nem szabad.
Az épület tetőterében, padlásán éghető anyagot csak úgy és olyan mennyiségben
szabad elhelyezni, 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 raktárban éghető anyagú födém, tetőszerkezete és a tárolt éghető anyag között
legalább 1 méter távolságot kell biztosítani.
A raktározás, tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell
tartani.
Az „A” – „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot és az éghető folyadékot
raktározni, tárolni csak nem éghető anyagból készült állványon, polcon szabad.
A kazánt – és az esetenkénti esetleges fűtőberendezést – csak a gyártó, illetve a
forgalomba hozó által kiadott használati utasításban foglaltak szerint szabad
üzemeltetni. A kazánhelyiségben semmiféle éghető vagy oda nem való anyag nem
tárolható.
A kéményeket üzembe helyezés előtt, valamint a használat során ötévenként
füstnyomás próba alá kell vetni. Ennek eredményéről tanúsítványt kell kérni és a
tűzvédelmi ügyiratok közé kell helyezni.

Szellőztetés




Mesterséges szellőzés esetén olyan szellőztető berendezést kell használni, hogy
annak bekapcsolásakor, illetőleg üzemeltetés közben gyújtószikra ne keletkezzen és
a berendezésen keresztül külső gyújtóforrás gyújtási veszélyt ne jelentsen.
Az „MK és AK” tűzveszélyességi kockázati osztályba tartozó veszélyességi övezetek,
helyiségek szellőztető berendezéseit (csatornát, porkamrát és ülepítőt) rendszeresen
tisztítani kell.
A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni nem szabad.

Kiürítés



Az építményt úgy kell kialakítani, hogy tűz vagy robbanás esetén az ott tartózkodók
kimenekülhessenek, illetve eltávolíthatók legyenek.
A menekülést a szabadba – átmenetileg – védett tűzszakaszba, biztosítani kell a
kiürítési utakat leszűkíteni, még átmenetileg sem szabad.

Csatornahálózat


Éghető gázt, gőzt vagy folyadékot, valamint az ilyen anyagot oldott állapotban
tartalmazó szennyvizet, illetőleg vízzel vegyi reakcióba lépő és éghető gázt fejlesztő
anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni nem szabad.

Gépi berendezés


A „AK” tűzveszélyességi kockázati osztályba tartozó szabadtéren, helyiségben,
illetőleg építményben, csak olyan erő- és munkagépet szabad elhelyezni, használni,
amely környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.
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Gépészeti és biztonsági berendezések









A beépített tűzvédelmi, gépészeti és biztonsági berendezéseket állandóan
használható állapotban kell tartani.
A tűzcsapokat és egyéb biztonsági berendezéseket eltorlaszolni még ideiglenesen
sem szabad.
A talajszint alatti helyiségben, illetőleg térben, ahol a 0,8-nál nagyobb relatív
sűrűségű tűz- vagy robbanásveszélyes gáz vagy gőz jelenlétével lehet számolni,
csak olyan gép és berendezés, eszköz helyezhető el, amely a környezetére tűz-,
illetőleg robbanásveszélyt nem jelent.
Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hő fejlődés vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy
robbanást idézhet elő, a technológiai szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó
berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését, illetve a hőmérséklet vagy
nyomás további emelkedését – technológiai utasításban meghatározott biztonsági
határérték elérésekor megszünteti.
Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a
bejutás megakadályozásáról.
A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg
kell előzni.

Világító berendezés





Az „MK” tűzveszélyességi kockázati osztályba tartozó veszélyességi övezetben,
helyiségben, szabadtéren, építményben robbanást nem okozó, a „NAK”
tűzveszélyességi kockázati 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.
Villamos világítást nemzeti szabványok szerint kell létesíteni és használni.

Villamos berendezés




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.
A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá
ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.
A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki
kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell
választani.

Tűzjelző berendezés


A Hagyományok Háza Budai Vigadó épületben automatikus tűzjelző, tűzoltó
(spinkler) és gázzal oltó berendezés működik.

Tűzoltó berendezések és felszerelések



Az intézményben sorszámozott tűzoltó készülékek találhatók.
Az intézményben sorszámozott tűzi vízcsapok találhatóak
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A tűzvédelmi berendezéseket és felszereléseket eltorlaszolni még ideiglenesen sem
szabad.
Mivel az eredményes tűzoltás emberéletet és jelentős vagyonvédelmet nyújthat,
minden munkavállalónak ismernie kell a készülékek szerelését és felhasználási
területét.

Járművek










A tűzoltó készülékeket a járművön a vonatkozó jogszabály szerint kell elhelyezni úgy,
hogy állandóan hozzáférhető legyen.
A járművek jogszabályban meghatározott időszakos műszaki felülvizsgálata során a
vizsgálatot végző szervnek a vonatkozó általános tűzvédelmi követelmények
érvényesülését is ellenőrizniük kell.
A jármű előmelegítésére csak olyan eszközt, anyagot szabad használni, amely tüzet
vagy robbanást nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos.
A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni nem szabad.
A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos.
A jármű villamos berendezését, feszültségmentesíteni kell a tároló helyen.
Gépjárművet középület kapualjában tárolni nem szabad, egyéb kapualjban csak úgy
szabad elhelyezni, hogy a gépjármű egyik oldalán a közlekedésre legalább 2 méter
széles út szabadon maradjon.
Gépjárművet udvarban az ajtótól, ablaktól, kiürítésre, menekítésre szolgáló lépcsőtől
legalább 1.5 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 tevékenység befejezésével kapcsolatos általános teendők


A munkavégzés helyéül szolgáló irodákban a tevékenység befejezése után
ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok betartását és a szabálytalanságokat
meg kell szüntetni.



Az ellenőrzésről a közvetlen munkahelyi vezető vagy az általa megbízott felelős
köteles gondoskodni.



Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a Szabályzatra vonatkozó előírásainak
megtartására, többek között:
o villamos berendezések és készülékek feszültségmentesítésére, a főkapcsoló
kikapcsolására,
o a tüzelő-, fűtő-, melegítő-, hősugárzó berendezések használaton kívüli
helyezésére,
o közlekedési utak, tűzoltó készülékek, felszerelések szabadon tartása,
o hulladékok eltávolítására,
o tűzveszélyes folyadék tárolására (pl. a fel nem használt folyadékot tartalmazó
edény bezárása, eltávolítása),
o nyílászárók (ajtó, ablak) becsukására, lezárására,
o közművek (gáz, villany, víz) elzárására,
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o

a Szabályzatban írtak betartására,- valamint minden egyéb, a tűz keletkezését
előidézhető, a tűz eloltását kedvezőtlenül befolyásoló vagy gátló tényező,
körülmény megszüntetésére.

A titkárság, irodák és egyéb hasonló jellegű helyiségek eseti tűzvédelmi szabályai


Az irodákban, ahol központi fűtés van, a fűtőtestek és az éghető anyagok között
olyan távolságot kell tartani, hogy a legnagyobb hőtermeléssel való üzemelés mellett
se lehessen 60 C-nál nagyobb hőmérsékletet mérni az éghető anyag felületén.



Az irodákban a telefonok mellett ki kell függeszteni a tűzoltóság hívószámát
tartalmazó táblát. Egy szobában – több telefon esetén – elegendő egyetlen tábla
elhelyezése.



Az irodákban kávéfőző használata, állandó felügyelet mellett megengedett. A
kávéfőzőt csak hőálló alátéten szabad üzemeltetni, éghető anyagból 30 cm
szükséges. A munka befejezése után az arra kijelölt személynek áramtalanított és
lehűtött állapotban állandó helyre kell elzárnia.



Az irodahelyiségben is TILOS a dohányzás.



A teakonyhákban elektromos hűtőszekrény helyezhető el, amely az épület központi
feszültségmentesítésekor (éjjelre) is feszültség alatt marad.



A szabályzat hatálya, fegyelmi felelősség mellett, kiterjed az irodákban, társalgókban
és egyéb hasonló jellegű helyiségekben tartózkodó valamennyi személyre.

Valamennyi raktár és hasonló jellegű helyiség, eseti tűzvédelmi szabályai


Raktárakban a dohányzás és a nyílt láng használata tilos! A tilalmi táblát jól láthatóan
kell elhelyezni.



A közlekedési utakat a raktárakban állandóan szabadon kell tartani. A raktárakban
legalább 80cm széles kijárathoz vezető közlekedési utat kell biztosítani.



Ezen raktárakban tűzveszélyes folyadékot, öngyulladásra hajlamos anyagot csak a
Szabályzatban leírtak szerint szabad tárolni.



A raktárban az ott folytatott tevékenység során keletkezett hulladékot jól zárható
fedővel ellátott, nem éghető edényben szabad csak tárolni, rendszeres elszállításáról
gondoskodni kell.



Raktárban „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó, különböző halmazállapotú
anyagok együtt vagy a „C” és „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal
együttesen nem tárolhatók. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó
anyagokat csak az állami szabványban foglalt előírásnak megfelelő zárt edényben,
csomagolásban szabad tárolni.



Öngyulladásra hajlamos anyagokat egyéb éghető anyagokkal, továbbá olyan
anyagokat, amelyek egymásra hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat
együtt tárolni nem szabad.
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Az állványokon az anyagokat csoportosítva és úgy kell elhelyezni, hogy azok a
mennyezettől legalább 80 cm távolságra legyenek.



A munkaidő befejezésekor a raktárhelyiségeket áramtalanítani kell.



A helyiségben csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagok, irodagépek,
berendezések használhatók és tárolhatók.



A Budai Vigadó területén található hamutartók tartalmát csak nem éghető anyagú –
más gyúlékony anyagot nem tartalmazó- edénybe szabad üríteni.



Villamos hőfejlesztőt, rezsót, kávéfőzőt csak nem éghető anyagú hőszigetelő alátéten
szabad használni, éghető anyagtól olyan távolságra (min. 30 cm-re), hogy az az
éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.



A berendezéseket használat után közvetlenül feszültség mentesíteni kell.
Használaton kívül helyezésükről utolsónak eltávozó személy köteles meggyőződni.



Az irodából a napi munka folyamán keletkezett éghető (papír) hulladékot legalább
naponként el kell távolítani.



Az irodagépeket,
mentesíteni kell.

számítógépeket

használaton

kívül

mindenkor

feszültség

Ebédlő, melegítő konyha




A melegítő konyhai tűzhelyeket rendszeresen meg kell tisztítani az olyan
szennyeződésektől, melyek tüzet okozhatnak.
A melegítő konyhai tűzhelyeket használat után üzemen kívül kell helyezni.
Az ebédlőben az asztalokat, székeket úgy kell elhelyezni, hogy a kijárat felé vezető
közlekedési utak mindenkor szabadon maradjanak.

Irattár





A helyiségek villamos szerelését a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell
elvégezni.
Az irattár polcai csak nem éghető anyagból készülhetnek.
Az állványok között legalább 80 cm utat kell állandóan szabadon hagyni.
A helyiségben nyíltrendszerű elektromos melegítő- vagy fűtőberendezést használni
tilos.

V. FEJEZET
AZ ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEI, A
SZÜKSÉGES ÍRÁSOS ENGEDÉLY KIADÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE




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.
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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. (lásd 3. sz. melléklet)
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 tevékenység befejezés 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 nincs szükség, 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.
A tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére jogosultak: a biztonsági megbízott
előterjesztésében a főigazgató, vagy a gazdasági igazgató

VI. FEJEZET
A TŰZVÉDELMI OKTATÁSSAL KAPCSOLTATOS FELADATOK ÉS AZ INTÉZMÉNY
MUNKAVÁLLALÓIRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK


Minden munkavállalót munkába álláskor, továbbá a munkahely, a munkakör, a
munkafolyamat, illetve a tűzvédelmi helyzet megváltozásakor, továbbá évenként
ismétlődően tűzvédelmi oktatásban, illetve továbbképzésben kell részesíteni.



Az oktatás, illetve továbbképzés terjedjen ki:
o a Szabályzatban és a Tűzriadó Tervben foglaltakra,
o a munkahely és a munkafolyamatok tűzveszélyességére,
o a megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre és használati előírásokra,
o a tűzjelzés, riasztás módjára,
o a tűz esetén történő magatartásra,
o az oktatási és továbbképzési feladatokra,
o a tűzoltó készülékek és eszközök kezelésére és használatára,
o a tűzvédelmi szabályok, előírások megszegésének következményeire.



Az oktatás, illetve továbbképzés megtörténtét a munkavállaló nyilatkozatban (oktatási
napló) ismeri el. Az oktatási naplót (4. sz. melléklet) a tűzvédelmi iratok között kell
őrizni és felhívásra a hivatásos tűzoltóság, illetve a felügyeleti ellenőrzések
alkalmával be kell mutatni.
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A közfoglalkoztatottak írásban történő oktatását, A Tűzvédelmi oktatás tematikája (3.
sz. függelék) tartalmazza.

VII. FEJEZET
AZ INTÉZMÉNY MUNKAVÁLLALÓINAK A TŰZJELZÉSSEL, TŰZOLTÁSSAL ÉS A
MŰSZAKI MENTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATAI
A Tűzvédelmi Szabályzat 1. sz. melléklete a „Tűzriadó Terv” - ben leírtak alapján.
Kiürítési gyakorlat


Tűzveszély vagy bombariadó esetén, az intézmény gyors és biztonságos elhagyása
érdekében évenként egyszer kiürítési gyakorlatot kell tartani, a tűzriadó tervben
meghatározottak alapján (1. sz. melléklett)

Tűzoltó készülékek, felszerelések


A Hagyományok Háza tulajdonában, kezelésében lévő valamennyi gépjárművet is el
kell látni tűzoltó készülékkel.
VIII. FEJEZET
Létesítményi tűzoltóság megszervezése és működtetése



A 118/1996. (VII.24.) Korm. r. 2.§ (1) bekezdésében, illetve a rendelet mellékletének
2-1. pontjának figyelemmel – nem szükséges az intézménynél.
IX. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Szabályzatot hozzáférhető helyen kell tartani, a tűzvédelmi hatósági vagy a felügyeleti
ellenőrzés során ezt be kell mutatni.
2. A Szabályzat azon részét, amely a munkahelyen tartózkodók közelebbi magatartását
tartalmazza, ismertetni kell a munkavállalókkal.
3. Jelen Szabályzat a kiadás napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg a 2016. szeptember
01-én kiadott Tűzvédelmi Szabályzat hatályát veszti.

…………………………………
Kelemen László
Főigazgató
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