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BEVEZETÉS
Az elkészítés jogi alapjai:





1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
54/2014.(XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
45/2011. (XII. 7.) BM rendelet, a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a
tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

Az 1996. évi XXXI. törvény (a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról) és az
54/2014.(XII.5.) BM rendelet (az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról) figyelembe vételével, a Károli Gáspár
Református Egyetem (továbbiakban KRE) elrendeli TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATÁNAK alkalmazását, szabályozva a tűz
elleni védekezés és megelőzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit, az épületekben tartózkodók biztonságának,
egészségének megóvását és a KRE épületei valamint a benne lévő vagyontárgyak megőrzését.




a Tűzvédelmi Szabályzat, a hatályban lévő és a tűzvédelemmel összefüggő törvények, rendeletek,
utasítások, és irányelvek, a KRE sajátos működéséhez szükséges kiegészítésének tekintendő, ám azok
hatályát nem érinti.
A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed a KRE következő létesítményeire:


















Állam- és Jogtudományi Kar (1042 Budapest, Viola u. 2-4.)
Állam- és Jogtudományi Kar (1042 Budapest, Viola u. 3-5.)
Bethlen Gábor Kollégium (1116 Budapest, Temesvári u. 16-18.)
Bocskai István Kollégium (1042 Budapest, Hajnal, u. 13.)
Bölcsészettudományi Kar (1088 Budapest, Reviczky u. 4.)
BTK Pszichológiai Intézet (1037 Budapest, Bécsi út 324.)
Bölcsészettudományi Kar (1146 Budapest, Dózsa György út 25-27.)
Hittudományi Kar (1092 Budapest, Ráday út 28.)
Gazdasági Igazgatóság (1091 Budapest, Kálvin tér 7.)
Rektori Hivatal (1091 Budapest, Kálvin tér 9.)
Tanítóképző Főiskolai Kar (2750 Nagykőrös, Arany János utca 28.)
Tanítóképző Főiskolai Kar (2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.)
Tanítóképző Főiskolai Kar (2750 Nagykőrös, Rákóczi utca 13.)

A Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozik a KRE összes fő-, másod-, mellék-, és részfoglalkozású munkatársára,
a megbízásos jogviszonyban lévőkre, a hallgatókra, illetve a KRE létesítményein munkát, szolgáltatást
végzőkre, vendégekre, látogatókra egyaránt.
Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak módosítása és kiegészítése tárgyában a Szenátus dönt.

A Tűzvédelmi Szabályzatban rögzítettek a KRE egész területén minden munkavégzésre és tevékenyégre érvényesek.
A vezetők kötelessége a Szabályzat előírásainak betartatása és a betartásának ellenőrzése.
A Tűzvédelmi Szabályzat megszegése a cselekmény súlyától és jellegétől függően fegyelmi, szabálysértési, illetve
büntetőeljárást vonhat maga után.
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I. FEJEZET
Tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségei
1.1.

A rektor feladatai:
 Kijelöli azt a vezetőt (gazdasági igazgató) aki gondoskodik a megfelelő egyetemi szintű tűzvédelem
megteremtéséről
 Demonstrálja a tűzvédelemi megelőző tevékenység fontosságát az egyetem munkavállalói és hallgatói
felé.

1.2.

A gazdasági igazgató
 Biztosítja a tűzvédelmi feladatokhoz (karbantartások, fejlesztések, oktatások stb.) szükséges anyagi
forrásokat
 Megbízza az üzemeltetési vezetőt a tűzvédelmet érintő stratégiai feladatok irányításával, a tűzvédelmi
szervezet folyamatos fejlesztésével

1.3.

Üzemeltetési vezető
 Felelős a tűzvédelmi szervezet kialakításáért, tevékenységéért és fejlesztéséért
 Megbízza a műszaki csoportvezetőt a tűzvédelmi feladatok operatív irányításával
 Kontrollálja a műszaki csoportvezető és a tűzvédelmi előadó munkáját
 Gondoskodik a tűzvédelmi előírások betartásáról és betartatásáról
 Gondoskodik a tűzvédelmi előírások megszegőivel szemben a felelősségre vonásról. A kiemelkedő
tűzvédelmi munkát végzőket erkölcsi és anyagi elismerésben részesíti.

1.4.

A műszaki csoportvezető feladatai:
 Felelős, megfelelő tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy, illetve szolgáltatás igénybevételével
gondoskodni a tűzvédelem biztosításáról.
 Biztosítja a tűzvédelmi eszközök, berendezések és felszerelések üzemképességének fenntartását,
időszakos vizsgálatok végrehajtását.
 Gondoskodik a tüzelő- és fűtőberendezések, gázüzemű berendezések (kémények, stb.) időszakos
felülvizsgálatáról és karbantartásáról.
 A szervezet tűzvédelmére vonatkozóan Tűzvédelmi Szabályzatot készíttet, külsős tűzvédelmi szakember
bevonásával.
 Folyamatosan biztosítja a tűzvédelmi rendelkezések érvényre juttatását, ellenőrizteti a jogszabályok,
szabványok, előírások, rendelkezések megtartását, illetve végrehajtását.
 A hatáskörébe tartozó tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésére azonnal intézkedik, részt vesz a
tűzvédelmi szemléken (távollétében gondoskodik tűzvédelmi megbízott kijelöléséről), és ellenőrzi a
feltárt hiányosságok határidőre történő megszüntetését.
 Gondoskodik az irányítása alá tartozó személyi állomány számára, a munkakörükkel összefüggő
legszükségesebb tűzvédelmi előírások megismertetéséről. (új belépő dolgozók, ismétlő és rendkívüli
oktatás).
 A tűzvédelmi oktató tevékenység megfelelő színvonalon történő lebonyolításához biztosítja a szükséges
feltételeket.
 A keletkezett tüzeket haladéktalanul jelzi a 112-es általános segélyhívó számon (jelzésfogadó).
Gondoskodik az élet- és vagyonvédelem figyelembevételével a helyszín biztosításáról a
Katasztrófavédelem megérkezéséig (elrendeli a tűzriadót, megszervezi a kiürítést, az élet és
vagyonmentést, elsősegélynyújtást).
 A KRE partnereivel megkötött szerződésekben rögzíti a munkatevékenységgel kapcsolatos tűzvédelmi
rendelkezéseket, szabályokat és a kivitelező kötelezettségeit, a tűzvédelmi előadó szakvéleményét kikéri.
 A tűzvédelmi helyzetre kiható változásokat a területileg illetékes katasztrófavédelmi szervnek bejelenti.
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 Indokolt esetben, létesítésre és használatra vonatkozó tűzvédelmi szabályokban meghatározottak alóli
eltérést kérelmez az illetékes katasztrófavédelmi hatóságtól.
1.5.

Tűzvédelmi előadó (megbízás alapján) feladatai:
 Figyelemmel kíséri a tűzvédelmi előírások, szabályok megtartását, hiányosságok esetén intézkedik, illetve
intézkedést kezdeményez a szabálytalanságok megszüntetésére.
 Elkészíti az egyetem Tűzvédelmi Szabályzatát, a KRE létesítményeinek tűzvédelmi dokumentációját és
tűzriadó terveit, illetve naprakészen tartja azokat.
 Tájékoztatja a műszaki csoportvezetőt és az üzemeltetési vezetőt a tűzvédelmet érintő változásokról.
 Az egyetem területén készenlétben tartott tűzoltó felszerelések, készülékek, eszközök karbantartását,
ellenőrzését figyelemmel kíséri, dokumentálja.
 A dolgozók részére ismétlődő tűzvédelmi oktatást tart, jelen szabályzatban meghatározott időtartamban
és témakörökből, arról dokumentációt vezet, a dolgozók az oktatáson való részvételt aláírásukkal
igazolják.
 Az általa vezetett dokumentációkat napra készen vezeti, szükség esetén a tűzvédelmi ellenőrzést végzők
részére bemutatja.
 Feladatainak ellátásához szükséges szakmai ismereteket elsajátítja.
 Szemrevételezéssel rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi berendezések, felszerelések és készülékek
használhatóságát, az időszakos vizsgálatának elvégzését.
 Figyelemmel kíséri a tűzveszélyes tevékenységek (hegesztés, forrasztás) végzését, a kiadott engedélyben
előírtak betartását, szükség szerint gondoskodik a felügyelet biztosításáról.
 Amennyiben lehetőség van rá és előre bejelentett ellenőrzésre lehet számítani, részt vesz a
katasztrófavédelmi ellenőrzéseken, és együttműködik a hatóságokkal.

1.6.

Épületfelelősök feladatai:
 Az adott létesítmény (épület) és a helyiségek fokozott ellenőrzése, mely különös tekintettel vonatkozzon,
naponta a munkaidő végére és a munkaszüneti napokat megelőző napokra. Szükséges intézkedések
megtétele.
 Menekülési útvonalak kijáratok, vészkijáratok szabadon tartásának folyamatos ellenőrzése, szükség
esetén intézkedések megtétele.
 A bekapcsolva felejtett világítás, hálózati és egyéb villamos készülékek, berendezések kikapcsolása,
illetve áramtalanítása. (kizárólag a folyamatos működés szempontjából elengedhetetlen gépek,
berendezések maradhatnak bekapcsolt állapotban, pl. hűtők, faxok, stb.).
 A lezárt helyiségek kulcsainak az erre célra kijelölt helyen történő elhelyezése.
 Az üzemeltetési naplóban szereplő tűzvédelmi eszközök, berendezések, felszerelések időszakos
üzemeltetési ellenőrzéseit végrehajtani.
 Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység (pl. nyílt láng használatával vagy erős szikraszórással járó
munkavégzés, hegesztés, szigetelés ráolvasztás stb.) végzésére írásbeli engedélyt ad vagy külsős
tűzvédelmi szakembert bíz meg az engedély kiadásával. Engedélyt csak megfelelő tűzvédelmi
szakvizsgával rendelkező személy adhat ki.
 A katasztrófavédelem kiérkezéséig ellátja a tűzoltás vezető feladatait. A katasztrófavédelem kiérkezése
után a szükséges információkat és a tűzoltás vezetését átadja. A katasztrófavédelem munkáját
helyismeret és egyéb vonatkozásban köteles segíteni.
 A katasztrófavédelem tűzoltás vezetőjének intézkedéseit köteles végrehajtani. A munkaszüneti napokon,
munkaidőn túl a tűzoltás vezetője, vagy a rendőrség intézkedése alapján megjelölt személyeket értesíti,
illetve berendeli.
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 Kisebb hiányosságok (pl. utánvilágító piktogram pótlása, földön tárolt tűzoltó készülék elhelyezése)
megszüntetéséről saját hatáskörben gondoskodik.
 Folyamatosan gondoskodik az egyetem területén keletkezett tűzveszélyes hulladék

összegyűjtéséről, valamint elszállításáról.
1.7.

Portaszolgálat:
 Megismeri a Tűzvédelmi Szabályzatban és a Tűzriadó Tervben foglaltakat.
 A keletkezett tüzeket haladéktalanul jelzi a 112-es általános segélyhívó számon (jelzésfogadó).
Gondoskodik az élet és vagyonvédelem figyelembevételével a helyszín biztosításáról a
Katasztrófavédelem megérkezéséig. (elrendeli a tűzriadót, megszervezi a kiürítést, az élet és
vagyonmentést, elsősegélynyújtást).
 A tűzjelzés után megkezdi a meneküléshez szükséges ajtók azonnali kinyitását, hogy a bent lévők minél
gyorsabban el tudják hagyni az épületet, ill. a tűzoltók a tűz oltását akadálytalanul meg tudják kezdeni.
 Lekapcsolja az elektromos tűzvédelmi főkapcsolót és elzárja a gázvezeték főelzáróját.

1.8.

Munkavállaló feladatai:
 Köteles a tűzvédelmi oktatásokon, továbbképzéseken és gyakorlatokon részt venni, a szükséges
ismereteket elsajátítani.
 A tűzvédelmi oktatások alkalmával részvételét és az oktatott ismeretek elsajátítását a rendszeresített
nyilvántartáson (tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv/napló) aláírásával igazolni kell.
 Minden munkavállaló köteles munkavégzése során, a tűzvédelmi oktatás alkalmával megismert
Tűzvédelmi Szabályzat és Tűzriadó Terv előírásainak maradéktalan betartására.
 A tudomására jutott, az általa felismert tűzvédelmi hiányosságot köteles haladéktalanul megszüntetni,
vagy amennyiben ez nem lehetséges közvetlen vezetőjének jelenteni.
 Köteles a helyiségeket, menekülési útvonalakat, kijáratokat, vészkijáratokat, folyamatosan olyan
állapotban tartani, hogy azok megfeleljenek a tűzvédelmi előírásoknak.
 A tűzriadó gyakorlatok során köteles megfelelően elsajátítani az épület gyors, szervezett, pánikmentes és
biztonságos elhagyását.
 El kell sajátítani a munkahelyén készenlétbe helyezett, illetve rendszeresített tűzoltó készülékek,
tűzvédelmi berendezések és felszerelések használati szabályait.
 Tűzeset észlelése esetén, késedelem nélkül köteles szabályos tűzjelzést adni.
 Tűzeset során köteles a tűzoltás vezetőjének utasításait végrehajtani, ill., segítse az épületben
tartózkodók biztonságos kimenekülését mindaddig, amíg az saját testi épségét nem veszélyezteti.
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II. FEJEZET
Tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a
finanszírozására vonatkozó szabályok.
2.1.

Tűzvédelmi szervezet feladata:
A
tűzvédelmi
szervezet
feladata
a
tűzvédelmi
jogszabályokban,
szabványokban
előírt feladatok tervezett, szervezett, elvégzése, magatartási szabályok betartatása, ennek érdekében a
megbízható
nyilvántartási,
ellenőrzési
rendszer
működtetése,
oktatások
megszervezése, felülvizsgálatok, karbantartások időbeni végrehajtása, jegyzőkönyvek, egyéb
dokumentumok megőrzése, a tűzvédelmi megelőző tevékenység folyamatos és megfelelő fenntartása.
Felkészülés az esetleges tűzesetekre, a Tűzriadó Tervekben szereplő feladatok megfelelő ismerete,
gyakorlása, végrehajtása. A tűzvédelmi szervezet működésének elsődleges célja az életvédelem, továbbá az
anyagi javak megóvása.

2.2.

Tűzvédelmi szervezet felépítése:

KRE Rektor

Gazdasági Igazgató

Üzemeltetési vezető
Műszaki
csoportvezető
Tűzvédelmi
előadó

Épületfelelősök
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2.3.

Tűzvédelmi szervezet működési és irányítási rendje:
 A rektor a tűzvédelmi szervezet legmagasabb szintű irányítója és kontrollálója.
 A gazdasági igazgató biztosítja a tűzvédelmi feladatokhoz (karbantartások, fejlesztések, oktatások stb.)
szükséges anyagi forrásokat.
 A üzemeltetési vezető felelős a tűzvédelemi szervezet kialakításáért, tevékenységéért és fejlesztéséért,
gondoskodik a megfelelő tűzvédelmi képesítéssel rendelkező külső személy (tűzvédelmi előadó)
bevonásáról a szakmai folyamatokba. Visszaellenőrzi a feladatok határidőre történő megvalósulását.
 A tűzvédelmi előadó a hatályos jogszabályok alapján, javaslatot tesz a tűzvédelmi szervezet bármely tagja
felé a hiányosságok megszüntetésére.
 A műszaki csoportvezető, a tűzvédelmi előadó által kijelölt feladatokat szükség esetén az épületfelelősök
bevonásával végrehajtja. Ezek megvalósulásáról, eredményéről beszámol az üzemeltetési vezetőnek.
 Az épületfelelősök együttműködnek a tűzvédelmi szervezet többi tagjával, a részükre kijelölt feladatokat
teljesítik, ill., segítik a tűzvédelmi megelőző tevékenységet.

2.4.

Tűzvédelmi szervezet finanszírozása:
Az egyetem tűzvédelmi megelőző tevékenységének ellátásához szükséges pénzeszközt a költségvetés
tervezése során a gazdasági igazgató biztosítja (pl. beszerzések, fejlesztések, oktatások). A tervezés,
gazdálkodás, végrehajtás a műszaki csoportvezető feladata. Az üzemeltetési vezető rendszeres ellenőrző,
beszámoltató tevékenységével köteles megfelelő biztonsági szinten tartani az egyetem tűzvédelmét, köteles
a tűz elleni védekezést az egyetemen zajló szakmai tevékenység szerves részeként kezelni, kezeltetni!
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III. FEJEZET
Építményekre, szabadterekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályok, előírások
3.1.

Építményre vonatkozó használati szabályok:
3.1.1. Dohányzás
 Az épületekben, ill. szabadterein a kijelölt dohányzóhelyek kivételével TILOS a dohányzás!
 Dohányzásra kijelölt helyek:
 Állam- és Jogtudományi Kar (1042 Budapest Viola u. 2-4.)
 az épület főbejáratától számított 5 méteren kívül
 az épület belső udvarán a kijárattól számított 5 méterre
 Állam- és Jogtudományi Kar „B” épület (1042 Budapest Viola u. 3-5.): Az épület belső udvarán
 Bethlen Gábor Kollégium (1116 Budapest, Temesvári u. 18.): Az épület belső udvarán a bejárattól
számított 5 méteren kívül
 Bocskai István Kollégium (1042 Bp. Hajnal u. 13.): Az épület belső udvarán
 Bölcsészettudományi Kar (1088 Budapest, Reviczky u. 4.): Az épület előtti járdaszakaszon
 BTK Pszichológiai Intézet (1037 Budapest, Bécsi út 324.) Az épület bejáratától számított 5 méteren
kívül
 Budapest, Dózsa György úti épület (1146 Bp., Dózsa György út 25-27.): főbejárati kaputól számított 5
méteren kívül a Dózsa György úti járdaszakaszon
 Hittudományi Kar (1092 Budapest Ráday út 28.): Az épület belső udvarán
 Gazdasági Igazgatóság (1091 Budapest, Kálvin tér 7.): a főbejárattól számított 5 méteren kívül
 Rektori Hivatal (1091 Budapest, Kálvin tér 9.): Az épület belső erkélyén
 Tanítóképző Főiskolai Kar (2750 Nagykőrös, Arany János utca 28., Hősök tere 5., Rákóczi utca 13): A
főbejárattól számított 5 méteren kívül a járdaszakaszon

 Égő dohányneműt, gyufát tilos olyan helyre tenni, eldobni ill. a hamut kiönteni, ahol az tüzet
okozhat.
 A kijelölt dohányzóhelyen az összegyűjtött hamut, cigarettavégeket, erre a célra rendszeresített
nem éghető anyagú hamutartóban kell gyűjteni és annak tartalmát csak kihűlt állapotban szabad
a szemetes edénybe üríteni. Ebben az edényben egyéb szemetet, hulladékot gyűjteni Tilos!
A kijelölt dohányzójel piktogramja:

Tilos a dohányzás piktogram a bejáratokra:
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3.1.2. Szellőztetés
 Az épületek természetes légutánpótlását, nyílászárókon keresztül lehet biztosítani. Gépi
szellőztető rendszer egyik épületben sem került beépítésre.
3.1.3. Tüzelő- és fűtőberendezések
 Tüzelő- és fűtőberendezést, annak működését nem ismerő, a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra
ki nem oktatott vagy cselekvőképességében korlátozott személyre nem szabad bízni.
 Az épületek fűtése gázkazánokról megoldott. A gázkazánokat rendszeresen karban kell tartani a
biztonságos működés érdekében.
 A létesítményekben csak olyan, engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú
fűtőberendezést szabad használni, mely a rendeltetésszerű működése során tüzet nem okoz.
 A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető
anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az
éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se
jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.
3.1.4. Csatornahálózat
 Robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy I-II. tűzveszélyességi fokozatú
folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi
reakcióba lépő, robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a
közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.
3.1.5. Villamos berendezés
 Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a
környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.
 A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell
kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.
 A létesítmények villamos hálózatát központilag és szakaszosan leválaszthatóan kell kialakítani. A
szakaszkapcsolókat jelölni kell. A kapcsoló szekrényekbe a vonalas kapcsolási rajzot el kell
helyezni.
 Villamos berendezések szerelését, javítását csak szakképzett személy végezheti. Csak gyárilag
gyártott szabványos biztosítékokat szabad használni. Tilos a biztosítékokat áthidalni /talpalni,
patkolni/.
 A villamos berendezéseket rendszeresen tisztítani kell az olyan szennyeződésektől, amelyek a
berendezések hőátadási viszonyait károsan befolyásolják, amelyek az öngyulladást okozhatják.
 Elektromos fűtőtesteket, rezsókat, kávéfőzőket csak felügyelet mellett, nem éghető alátétre
helyezve, valamint jelzőlámpás dugaszoló aljzatból szabad üzemeltetni. Munkaidő befejezésekor
ezeket a készülékeket áramtalanítani kell.
 A világító berendezést úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére
tűzveszélyt ne jelentsen.
 Az elektromos készülékek vezetékeit minden használat előtt ellenőrizni kell, s ugyanígy a
dugaszoló aljzatokat is.
 Ha zárlatra utaló jelet észlelünk, a készüléket azonnal le kell választani a hálózatról, használni tilos!
 Az elektromos berendezésekre a jogszabályokban előírt gyakorisággal el kell végeztetni az
érintésvédelmi, valamint a tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatot.
 Elektromos hő fejlesztő készülékek csak a konyhában használhatók, és csak szabványos
berendezés alkalmazható.
 A készüléket éghetetlen anyagú alátétre kell helyezni
 A készülék közeléből 50 cm távolságra az éghető anyagokat el kell távolítani
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 A készüléket a használat ideje alatt felügyelet nélkül hagyni tilos!
 Bekapcsolást jelző lámpával kell rendelkeznie
 A helyiség elhagyása előtt, a használónak meg kell győződnie az elektromos hő fejlesztő
berendezés kikapcsolt állapotáról.
 Hordozható készülékek csatlakozó vezetéke legalább 1, 5 m legyen, egy darabból álljon, - toldás,
vagy elágazás nélkül - és ne legyen hosszabb 5 méternél
 Házilag készített elektromos berendezések, vezetéktoldások, és egyéb, a szabványoknak nem
megfelelő kivitelű villamos szerelések alkalmazása szigorúan tilos!

3.1.6. A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata
 Az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatot legalább 6 évenként el kell végeztetni és a tapasztalt
hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti,
melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni szükséges.
 A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.
 A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy rendeltetésváltás során
a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a
tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb
felülvizsgálatot határoz meg.
 A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor
érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.
3.1.7. Villámvédelem felülvizsgálata
 A villámvédelmi felülvizsgálatot legalább 6 évenként el kell végezni.
 A védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének
megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja, sérülés, erős korrózió,
villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a
villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő
iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon
igazolni kell
 A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.
3.1.8. Tűzoltó készülékek
 Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségek:
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 Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak
és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez
különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe
venni.
 Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani
-

az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,

-

ahol e rendelet előírja és

-

jogszabályban meghatározott esetekben az alábbiak szerint:



A tűzvédelmi hatóság további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését
is előírhatja.
 A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a
tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt
felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

3.1.9. Menekülési útirányt jelző rendszer, biztonsági világítás
 A menekülési útirányt jelző rendszer és biztonsági világítás bizonyos mértékig kiépített az egyes
épületekben.
 Tűz esetén, a menekülési útirányt jelzőknek 60 percig kell tudni működni (akkumulátoros
kivitelűek) így szükség esetén ezeket követve hagyjuk el az épületet.
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 Azokon az épületszakaszokon, ahol az elektromos menekülési útvonaljelző nem telepített, ott
utánvilágító táblákkal kell jelezni a menekülési útvonalat.
 A villamos táplálású menekülési útirányt jelző biztonsági jelek működőképességét rendszeresen,
de legalább havonta próbával ellenőrizni kell, melyről üzemeltetői ellenőrzési naplót kell vezetni.
A meghibásodott elemeket (akkumulátor, fénycső) haladéktalanul cserélni kell.
 Az ellenőrzéseket az épületfelelős végzi.
3.1.10. Gyengeáramos tűzjelző berendezések
 A tűzjelző rendszerek bizonyos mértékben kiépítettek az egyes épületekben.
 A berendezések üzemeléséről naplót kell vezetni, az abban meghatározott napi, havi, negyedéves
ellenőrzéseket el kell végezni. A napi, a havi és negyedéves ellenőrzést az épület felelősök végzik.
 A berendezés meghibásodását a Tűzoltóságnak szóban (telefonon), és írásban (fax, e-mail) be kell
jelenteni.
 Téves, és/vagy hamis jelzés elkerülése érdekében szükséges zóna kiiktatást a portaszolgálatosok
végzik. Az épületfelelős által meghatározott feltételeket, ellensúlyozó intézkedéseket a naplóba
rögzíteni kell, és alá is kell íratni, zóna kiiktatásról, a tett intézkedésekről a műszaki csoportvezetőt
tájékoztatni kell (élőszóban, telefonon).
 Zóna kiiktatás esetén ellensúlyozó intézkedések:
Portaszolgálat ellenőriz a kiiktatott zóna általi területen.
Időszakos ellenőrzés a kiiktatott zóna által felügyelt területen, 1/2 óránként,
vagy óránként.
 A tűzjelző rendszert legalább félévenként karban kell tartani, a karbantartás
során a kézi jelzésadókat és a vészkijáratokat is működési próbával ellenőrizni
kell.
3.1.11.Hő és füst elvezetők
 A hő- és füstelvezető rendszer megfelelő működésének félévenkénti ellenőrzéséről az
üzemeltetőnek kell gondoskodnia.
 Az üzemeltetés, a kezelés és a karbantartás, valamint az ellenőrzés vonatkozásában a kivitelező
vagy a gyártó kezelési utasítását kell irányadónak tekinteni.
 A rendszer működéséről és ellenőrzéséről, valamint karbantartásáról naplót kell vezetni. A
naplóban minden, a rendszerre vonatkozó megjegyzést, eseményt az időpont megjelölésével fel
kell tüntetni.
 Az ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás, mérés során tapasztalt hiányosságokat, hibákat soron
kívül javítani és a javítás elvégzését írásban igazolni kell.
 A füstelvezető, légpótló nyílások nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és
e nyílásokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű
feliratot a nyílászárón el kell helyezni.
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3.1.12. Tűzgátló nyílászárók
 A tűzgátló ajtók/kapuk karbantartását jogosultsággal rendelkező vállalkozással (tűzvédelmi
szakvizsgával rendelkező személlyel) évente el kell végeztetni.
 A tűzgátló és füstgátló ajtók, kapuk, függönyök önműködő csukódását havonta ellenőrizni kell. Az
ellenőrzés elvégzését írásban rögzíteni kell
 Az ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás, mérés során tapasztalt hiányosságokat, hibákat soron
kívül javítani és a javítás elvégzését írásban igazolni kell.
 A tűzszakasz-határon lévő tűzgátló ajtókat „Tűzszakasz-határ! Az ajtó önműködő csukódását
biztosítani kell” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű
kivitelben.

3.2.

Helyiségekre vonatkozó használati szabályok:
3.2.1. Irodák/oktató termek
 Az irodahelyiségek csak rendeltetésüknek megfelelően használhatók. Más jellegű használat, tevékenység
esetén külön tűzvédelmi szabályozás szükséges.
 Tűzveszélyes folyadékot vagy szert az iratok tárolására szolgáló szekrényben elhelyezni tilos.
 Az irodahelyiségek tüzeinek oltására szolgáló tűzoltó készülékeket állandó jelleggel szabadon kell hagyni,
eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
 Az irodahelyiségben elektromos berendezések csak felügyelet mellett működtethetők.
 A nemdohányzók érdekében hozott törvény szerint a dohányzás csak a kijelölt helyen engedélyezett.
 Elektromos berendezések (villanykapcsolók, lámpák stb.) javítását csak szakképzett személyek
végezhetik.
 Elektromos világító testeken, lámpákon könnyen éghető anyagból készült díszítő elemek nem
helyezhetők el.
 A bejárati ajtókat és a menekülési útvonalakat eltorlaszolni, azokon bármilyen anyagot tárolni tilos.
 A vészkijáratot és a vészkijárathoz vezető utat állandó jelleggel szabadon kell hagyni.
3.2.2. Közösségi helyiségek, étkezők, teakonyhák:
 A dohányzás tilos.
 A közlekedési utakat és kijáratokat eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
 Az asztalok, székek, egyéb berendezési tárgyak elhelyezése mindenkor biztosítsa a kijárat, vészkijárat és a
menekülés irányába a mozgás lehetőségét.
 A dolgozók kabátjaikat, esernyőiket és egyéb ruházati kiegészítőiket az erre a célra rendszeresített
ruhaállványokon, fogasokon helyezhetik el. Ezek a közlekedést nem akadályozhatják.
 Kiegészítő fűtés, csak külön engedéllyel alkalmazható. Alkalmazása esetén biztosítani kell, hogy éghető
anyag, gyújtási távolságon belül (1méter) ne kerüljön.
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 Reklám és díszvilágításra csak engedélyezett típusú, szabványosan szerelt és elhelyezett berendezés
használható. Ezek telepítését csak a műszaki csoportvezető engedélyezheti.
 Az elektromos berendezésekre, világítótestekre éghető anyagot elhelyezni, felkötni nem szabad.
 Nyílt lángú világító eszközt, gyertyát csak nem éghető anyagú tartón szabad elhelyezni, használni úgy,
hogy az olvadék ki ne folyhasson, el ne dőlhessen, környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen.
 A padozaton – ahol személy közlekedés lehetséges – elektromos vezeték, kábel nem haladhat, mozgást
nem akadályozhat, botlásveszélyt nem okozhat.
 Az elektromos hálózathoz, csak műszakilag kifogástalan állapotú berendezés csatlakoztatható,
figyelembe véve a hálózat terhelhetőségét.
 Elektromos főzőlapot, kávéfőzőt csak a konyhahelyiségben, ill. a kiszolgáló pultnál szabad üzemeltetni,
nem éghető alátéten, személyi felügyelet mellett.
 Pirotechnikai terméket, petárdát használni tilos!
 Az épületfelelős/karbantartás köteles ellenőrizni a tűzvédelmi használati szabályok érvényesülését és az
esetleges szabálytalanságokat megszüntetni.
3.2.3. Raktárak:
 A dohányzás tilos.
 A tárolt anyagokat fajtánként csoportosítani kell.
 A raktárban a tűz- és robbanásveszélyes anyagot, valamint öngyulladásra hajlamos anyagot elhelyezni,
tárolni nem szabad.
 Az anyagok tárolása történhet állványon, polcon esetleg közvetlen a padozaton. Bármely elhelyezési
módnál biztosítani kell a kijárat felé hosszirányban legalább 1 m széles közlekedési utat. Azokat
leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
 Biztosítani kell a tárolt anyagok elmozdulás, eldőlés ellen védett tárolási formáját.
 Éghető anyag, villamos berendezéstől gyújtási távolságon kívül, elektromos világítótesttől legalább 0,6
m-re helyezhető el.
 A raktárban kiegészítő fűtés csak a műszaki csoportvezető engedélyével üzemeltethető.
 Ezen berendezésektől éghető anyagot gyújtási távolságon kívül, de legalább 1 m-re lehet tárolni.
3.2.4. Irattárak
 A helyiségekben el kell helyezni 1 db 6 kg-os porraloltó készüléket, melyet eltorlaszolni még átmeneti
jelleggel sem szabad.
 A helyiségben dohányozni és nyílt lángot használni tilos, melyet táblával jelölni kell /a bejárati ajtón és a
helyiségben is/.
 Az iratok, nyomtatványok csak nem éghető polcokon tárolhatók, a polcok között 60 cm közlekedési utat
kell biztosítani.
 A helyiségben egyéb anyagokat, tűzveszélyes folyadékot tárolni tilos.
 Fűtéscsövektől, radiátortól éghető anyagot /iratokat/ minimum 10cm-es távolságra szabad elhelyezni.
 A világító berendezésektől (neon armatúra) legalább 50 cm-es tárolási távolságot kell megtartani, a
villanykapcsolóktól legalább 10 cm-es távolságot.
 Az iratokat rendezetten (nem ömlesztve) szabad csak tárolni.
3.2.5. Kazánhelyiségek:
 A kazánt csak a kezelési, használati utasításnak megfelelően szabad használni.
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 A rendre és tisztaságra fokozott figyelmet kell fordítani.
 Mindenkor biztosítani kell a kazán és szerelvényeinek a megközelíthetőségét, használhatóságát, a
gázfogyasztó berendezés hozzáférhető, üzembiztosan kezelhető, javítható legyen.
 A gázkazán előtt (kezelési irányból) legkevesebb 0,8 m szabad közlekedési, mozgási távolság, kezelési
lehetőség legyen.
 Csak kifogástalan műszaki állapotú fűtőberendezés használható.
 A kazán felülvizsgálatát, karbantartását, a kezelési – karbantartási utasításban meghatározottak szerint
kell elvégezni.
 A helyiség megfelelő szintű szellőzését folyamatosan biztosítani kell. A természetes szellőzést biztosító
felületeket, folyamatosan szabadon kell tartani, azt letakarni nem szabad.
 Az égéstermék elvezető megfelelő csatlakozását a berendezés kezelője a fűtési időszakban legalább
havonta köteles ellenőrizni, rendellenesség esetén azt megszüntetni, ill. a megszüntetésre intézkedni.
 A helyiségben tűzveszélyes folyadékot, éghető vagy gyújtásra, szikraképzésre alkalmas anyagokat TILOS
tárolni!
3.2.6. Szerver helyiségek
 A szerverhelyiségekben el kell helyezni 1 db 2 kg-os CO2 oltókészüléket, melyet állandó jelleggel
szabadon kell hagyni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
 A helyiségben tilos a dohányzás és nyílt láng használata.
 Fűtésként csak központi fűtés üzemeltethető, rezsó, hősugárzó és egyéb egyedi fűtőkészülék nem
használható.
 Csak a folyamatos üzemeléshez szükséges anyagmennyiség helyezhető el.
 A berendezések kezelésére, karbantartására csak nem éghető tisztítószert szabad használni.
 Kizárólag fedővel ellátott, nem éghető anyagból készült szeméttároló használható.
 Adathordozók tárolására csak nem éghető anyagból készült polcos tároló alkalmazható.
 A polcok közötti belső közlekedési utakat szabadon kell hagyni, anyagok, iratok tárolása a padozaton
nem engedélyezett.
 A szerver használati utasításának betartásáért a szerver kezelője felelős.
3.2.7. Karbantartó műhelyek
 A műhelyekben el kell helyezni 1 db 6 kg-os ABC porral oltó készüléket, melyet állandó jelleggel szabadon
kell hagyni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
 Az esetlegesen szétfolyt tűzveszélyes folyadékot azonnal fel kell itatni, fel kell takarítani és az erre kijelölt
gyűjtőedénybe összegyűjteni.
 A műhelyben lévő elektromos kapcsolókat, kapcsoló dobozokat állandó jelleggel szabadon kell hagyni.
 A műhely területén a dohányzás nem engedélyezett.
 A műhely csak rendeltetésszerűen használható, egyéb tevékenység csak külön szabályozás után
engedélyezett.
 A műhelyben hegesztési tevékenységet csak szakképzett és tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező dolgozó
végezhet.
 Szikraképződéssel járó tevékenység esetén a munkavégzés helyét nem éghető anyagból készült
paravánnal le kell határolni annyi oldalról, amellyel megakadályozható a keletkező szikrák esetleges
éghető anyagra való kerülése.
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 A karbantartó helyiséget naponta ki kell takarítani, a felgyülemlett hulladékot folyamatosan el kell
távolítani az erre kijelölt gyűjtőhelyre.

IV. FEJEZET
Tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások
4.1.

Általános szabályok
 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.
 A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges
anyag és eszköz tartható.
 A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a
tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
 A közművek (elektromos áram, gáz, víz stb.) nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt
állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.
 A kiürítésre számításba vett ajtókat lezárni nem szabad.

4.2.

Dohányzás
 A egyetem épületeiben tilos a dohányzás, melyet valamennyi bejárati ajtó külső oldalán jól láthatóan
elhelyezett szabványos táblával és/vagy piktogrammal jelölni kell. (a kijelölt dohányzó helyek listáját lásd.
a 3.1.1. pontnál)

4.3.

Éghető folyadékok tárolása és szállítása
 Éghető folyadék csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyújtási veszélyt nem jelentő, jól
zárható edényben tárolható.
 A sérülékeny edények gyűjtőcsomagolásának vagy védőburkolásának sérülés (törés, felszakadás) ellen
védelmet kell nyújtania.
 Az edények csak kiöntőnyílásukkal felfelé, lezárt állapotban tárolhatók és szállíthatók. Kiürített, de ki
nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre vonatkozó előírások irányadók. A
tárolható anyagmennyiség a tárolóedények űrtartalmának összesített értékét jelenti.
 Az I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot és a robbanásveszélyes osztályú aeroszolt nem éghető
anyagú polcon vagy megfelelő szekrényben kell tárolni.
 I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékok maximum 20 liter űrtartalmú tárolóeszközben tárolhatók.
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V. FEJEZET
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének feltételei
 Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
 Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra
alkalmas helyen végezhető.
 Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében
meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre
közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy
feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.
 A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi
szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges
feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki.
 A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit az épületfelelős, a helyi
sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.
 Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk 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.
 Szakvizsgához kötött 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 munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét
közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző - szükség esetén műszeres felügyeletet köteles biztosítani.
 A tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket biztosítani kell.
 A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét
tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet
okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét
közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés
helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az
átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.
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VI. FEJEZET
Tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok és a munkavállalókra vonatkozó
tűzvédelmi képesítési követelmények
A tűzvédelmi felvilágosító és oktató tevékenység szakmai koordinálása, szervezése és végrehajtása az tűzvédelmi
előadó feladata. A tűzvédelmi előadó kötelessége gondoskodni a munkavállalók tűzvédelmi felvilágosításáról,
oktatásáról, melyet az oktatási naplóban kell dokumentálni.
A munkavállalókat a munkába álláskor, és azt követően szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal a
munkakörének megfelelő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.
A tűzvédelmi oktatásokon ki kell térni a tűzvédelemmel kapcsolatos törvény, jogszabályok és rendeletek, valamint a
tűzvédelmi szabályzat, tűriadó terv ismertetésére és a tűzjelzés módjára. Az oktatáson való részvételt dokumentálni
kell.
Az oktatás témakörei:
 A vonatkozó tűzvédelmi jogszabályok, az egyetem tűzvédelmi szabályzatának, tűzriadó tervének
ismertetése.
 A munkahely és munkafolyamat tűzveszélyessége.
 A tevékenységgel és a technológiával kapcsolatos tűzvédelmi használati szabályok.
 A munka befejezésekor szükséges tűzvédelmi teendők (áramtalanítás, tűzre utaló körülményekre történő
figyelemfelhívás, stb.).
 A tűz esetén követendő magatartás, a helyi sajátosságoknak megfelelő tűzoltási módozat.
 A rendszeresített és készenlétbe helyezett tűzvédelmi felszerelések, eszközök és készülékek használata.
 Az előírások megszegésének következményei.
 A dohányzás előírásai
 A tárolás, és raktározás tűzmegelőzési előírásai
 A közlekedési, és menekülési utakra vonatkozó előírások
 A tűzveszélyes folyadékok tárolása, használata
 Az üzemeltetési vezető szükség szerint oktatást tarthat. (pl. nagy kárt okozó gondatlanságból
bekövetkezett tűz esetén)
 Az egyetem területén dolgozó külsős cég vezetőjének (pl. alvállalkozó, felújítási munkálatokkor) a
tűzvédelmi szabályzat egy kivonatát át kell adni tanulmányozásra, aki ennek megfelelően a helyi
előírásokat figyelembe véve megtartja a dolgozói felé a tűzvédelmi oktatást, melyet az egyetem oktatási
naplójában is rögzítenek.
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VII.
FEJEZET
A munkavállalók tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai


Az egyes épületekhez tartozó Tűzriadó Tervek szerint.

VIII.
FEJEZET
A létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályai
 Létesítményi tűzoltóság az egyetemen nem működik, erre a jogszabályi előírások nem kötelezik.

IX. FEJEZET
Kiürítés számítással igazolt megengedett maximális befogadóképesség
 Az egyes épületekhez tartozó kiürítés számítások szerint

X.
FEJEZET
a IX fejezet szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő
helyiséghasználat módját és felelősét.
 Az egyes épületekhez tartozó kiürítés számítások szerint

A Tűzvédelmi Szabályzat 2015. június 22-én lép hatályba.
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