Tiszavárkony Község Önkormányzat
Tűzvédelmi szabályzata
A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18 §, valamint a tűzvédelmi szabályzat
készítéséről rendelkező 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet és a 28/2011.(IX.6.)BM rendelet
alapján kerül sor.

1. A szabályzat célja, hatálya
A szabályzat célja, hogy megállapítsa a tűzvédelemre vonatkozó helyi szabályokat, valamint
biztosítsa azok érvényre jutását.
A szabályzat hatálya kiterjed
- az önkormányzat tulajdonában, illetve kezelésében lévő valamennyi épületére,
létesítményére, (továbbiakban önkormányzati tulajdon), valamint
- az ott található vagyonra,
- az önkormányzat által foglalkoztatott személyekre.
A szabályzat hatálya kiterjed az önkormányzat intézményeire, kivéve az Endre Király
Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvodát, amely e szabályzat figyelembevételével
köteles elkészíteni a saját szabályzatát.
Ezen szabályzat hatályba lépésének időpontja: 2012. március 01.
A szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a 2008 november 10-én hatályba léptetett
1471/2008 ügyiratszámú tűzvédelmi szabályzat hatályát veszti.
2. A tűzvédelmi szervezet
és a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségei,
a tűzvédelem

2.1. A tűzvédelmi szervezet
A tűzvédelmi szervezet élén a jegyző áll.
A tűzvédelmi feladatok gyakorlati ellátását tűzvédelmi megbízott, munkaköri leírásában
foglalt alapfeladataként végzi.
Az önkormányzatnál foglalkoztatottak közreműködnek a tűzvédelmi feladatok ellátásában, a
tűz megelőzésében.
Az önkormányzatnál a tűzvédelmi feladatok ellátásának biztosításáért, az irányítási feladatok
ellátásáért, a tűzvédelem működtetéséért a jegyző tartozik felelősséggel.
A tűzvédelmi feladatokat a jegyző által az 1. számú mellékletben meghatározott személy
köteles elvégezni.
A tűzvédelmi feladatok finanszírozása az önkormányzati hivatal költségvetéséből történik.
2.2. Feladatok és kötelezettségek
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2.2.1. A jegyző
A jegyző tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei:
- az e szabályzatban foglaltak figyelembe vételével szabályozza a tűzvédelemben
résztvevők feladatkörét;
- gondoskodik a tűzvédelmi szervezet működéséhez szükséges személyi, tárgyi és
anyagi feltételek megteremtéséről. A tűzvédelmi szervezet működésének és
fenntartásának költségeit az önkormányzati hivatal éves költségvetési keretéből
biztosítja;
- elkészítteti és kiadja a vezetése alatt lévő költségvetési szerv használatában álló
létesítmények tűzvédelmi szabályzatát és tűzriadó terveit;
- gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó személyi állomány, - különösen a
közszolgálati tisztviselők - a jogszabályokban kötelezően alkalmazandó szabványokban
foglalt előírások szerint végezzék tevékenységüket, illetve a létesítmény, építmény,
helyiség igénybevevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és
megtartsák.

2.2.2. A tűzvédelmi feladatok ellátására kijelölt személy
A tűzvédelmi feladatok ellátásáért felelős személy feladata és kötelezettségei:
- működési területén gondoskodik a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban,
műszaki előírásokban és szabályzatokban foglalt előírások érvényre juttatásáról;
- rendszeresen, de legalább évente egy alkalommal ellenőrzést tart a tűzvédelmi
szempontból hatáskörébe tartozó létesítményekben, gondoskodik a tapasztalt hibák és
hiányosságok megszüntetéséről, erről a vezetőnek beszámol, jelentést tesz;
- előkészíti a szerv használatában álló létesítményekre a tűzvédelmi szabályzatot;
gondoskodik annak rendszeres felülvizsgálatáról;
- felülvizsgálja, hogy szükséges-e tűzriadó tervet készíteni, ha igen, gondoskodik annak
elkészítéséről, valamint a terv tartalmának az érintettekkel való megismertetéséről;
- gondoskodik a szükséges tájékoztatási, tűzvédelmi oktatási feladatok ellátásáról;
- vezeti a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos dokumentációt;
- tűzvédelmi felvilágosító és propaganda tevékenységet végez;
- ellátja a tűzveszélyes tevékenységgel kapcsolatos tűzvédelmi feladatokat;
- gondoskodik a tűzoltó technikai eszközök, felszerelések
- meglétéről, a készenléttel kapcsolatos ellenőrzési feladatok elvégzéséről és
azok dokumentálásáról,
- üzemképességük fenntartásáról,
- karbantartásuk és felülvizsgálatuk ellenőrzéséről;
- kapcsolatot tart a területileg illetékes hivatásos vagy önkéntes tűzoltósággal;
- részt vesz a szakmai felügyeletet ellátó szervek által tartott ellenőrzéseken, segíti
munkájukat;
- minden 50 000 Ft kárértéket meghaladó tűzesetet, valamint tűzesettel összefüggő
személyi sérülést 24 órán belül jelent a jegyzőnek;
- évenként értékeli az önkormányzati tulajdonban lévő épületek tűzvédelmi helyzetét, és
arról a tárgyévet követő február 15-ig tájékoztatást ad a jegyző részére.
2.3. Tűzvédelmi feladatok
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A foglalkoztatottak tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei:
- a tűzvédelmi szabályok betartása;
- a tűzvédelmi oktatásban való részvétel;
- a tűzoltással kapcsolatos ismeretek elsajátítása;
- tűz észlelése esetén a tűzoltóság riasztása, a jegyző értesítése, illetve a tűzoltás
megkezdése;
- a tűzoltásban való aktív részvétel;
- a tűzmegelőzés érdekében az elektromos és egyéb tűzveszély forrást jelentő
berendezések üzembiztonságának használat előtti, és használat közbeni ellenőrzése.
3. A tűzveszélyességi osztályba sorolás
A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása céljából el kell végezni a
tűzveszélyességi osztályba sorolást.
A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál figyelembe kell venni:
- a tevékenység során használt (szállított, vagy tárolt) anyagok fizikai és kémiai
tulajdonságát,
- a rendeltetés szerinti tevékenységet.
A tűzveszélyességi osztályba sorolást a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. Tűzvédelmi szabályok
4.1. Általános tűzvédelmi szabályzat
Az önkormányzati tulajdonban lévő épületeket és annak helyiségeit, környezetét, az
épület(ek)ben és az épület(ek) környezetében található tárolt, illetve ideiglenesen elhelyezett,
szállított anyagokat csak a rendeltetésének megfelelően lehet használni.
A munkahelyen a tevékenység közben, és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi
szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
A tűzvédelmi berendezéseket jól láthatóan meg kell jelölni.
4.2 Irattár
A helyiségben dohányozni és nyílt lángot használni TILOS! Csak szabványos elektromos
világítást (védőbúrával ) szabad használni. A világító berendezés és az éghető anyag között
olyan távolságot kell tartani, hogy az gyújtási veszélyt ne jelentsen.
Az irattárban „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, folyadékot tárolni tilos!
Az irattárban a közlekedési utakat mindig járhatóan szabadon kell hagyni.
A munka befejeztével az irattárat utolsónak elhagyó személy köteles a tüzet okzó
körülményeket és az áramtalanítást elvégezni.
Az irattár tűzvédelmére 1 db ABC poroltó készüléket kell készenlétben tartani, jól
hozzáférhető helyen.
4.3. Irodák - tárgyalók:
Az irodák és tárgyalók „D” (mérsékelt tűzveszélyes) tűzveszélyességi osztályba tartoznak. A
helyiségeket csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. Az irodákban csak az ott
folytatott tevékenységhez szükséges eszközöket, anyagokat szabad tárolni.
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Az irodákban és tárgyalókban csak a munkához szükséges iratanyagot szabad tárolni
(szekrényben) nagyobb mennyiségű szekrényen kívüli iratanyagot csak irattárban szabad
tárolni. Az irodákban dohányozni tilos.
A helyiségekben elektromos főzőlapot, kávéfőzőt, vízforralót és hősugárzó készüléket nem
szabad használni, kizárólag a földszinti és emeleti melegítő konyhában. Üzemeltetés után
ezeket a készülékeket a konyhákban is áramtalanítani kell. Az irodákban, tárgyalókban a
közlekedési utakat mindig szabadon kell hagyni.
Az irodákban és a tárgyalókban szak szabványos elektromos berendezést illetve készüléket
lehet használni. Az elektromos gépeket, berendezéseket készülékeket a munka befejezése után
a z azt használó személy – a villamos hálózatról köteles leválasztani.
A berendezéseket csak elektromos szakember javíthatja. A munka befejezése után a
helyiséget utolsónak elhagyó személy köteles tűzvédelmi szempontból azt átvizsgálni, a tüzet
okozó körülményeket megszüntetni, az áramtalanítást elvégezni.
4.4. Dohányzás
Égő dohányterméket, gyufát és egyéb gyújtó forrást tilos olyan helyre tenni, eldobni, ahol az
tüzet vagy robbanást okozhat.
Az önkormányzati hivatal, illetve az önkormányzat egyéb épületei esetében gondoskodni kell
a dohányzást tiltó táblák, illetve a gyújtóeszköz, gyújtóforrás bevitelére vonatkozó tilalmi
táblák, jelzések elhelyezésről, valamint e tilalom betartatásáról.
Gondoskodni kell dohányzásra kijelölt helyek meghatározásáról, e helyek táblával való
ellátásáról.
A dohányzásról a nem dohányzók védelméről és a dohány termékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól szóló , a 2011 évi XLI törvénnyel egységes szerkezetbe
foglalt 1999 évi XLII törvény alapján elkészült szabályzat rendelkezik.
4.5. Raktározás
A raktározás során figyelembe kell venni a raktározott anyag jellegét, tűzveszélyességi
osztályba sorolását.
Nem lehet a tetőtérben és a pincében „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot
tárolni.
Az épületek tetőterén, padlásán csak úgy lehet anyagot tartani, hogy azok a tetőszerkezet,
valamint a kémény megközelíthetőségét ne gátolják, szükség esetén eltávolíthatóak legyenek.
Az éghető födém és tetőszerkezet és az éghető tárolt anyag között legalább 1 méter
távolságnak kell lennie, a közoktatási intézmény padlásán éghető anyag tárolása
szigorúan tilos.
Anyagok tárolása:
Az éghető anyagokat csak nem éghető anyagból készült állványon, polcon szabad tárolni.
A raktárban, irattárban, könyvtárban a papír és egyéb éghető vagy könnyen gyulladó
anyagokat, hulladékot és göngyöleget össze kell takarítani és a kijelölt tároló helyre kell vinni.
A helyiségek folyamatos tisztántartásáról és rendjéről gondoskodni kell.
A raktár, könyvtár, irattár ajtajára „Tűzveszélyes, dohányozni, nyílt lángot használni tilos!”
feliratú táblát kell elhelyezni.
A tevékenység során keletkező éghető anyagokat, hasznosíthatatlan hulladékokat
folyamatosan el kell távolítani. Az olajjal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záródó
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fedővel ellátott és nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd a munka befejezése után a
kijelölt gyűjtőhelyre kell szállítani.
A szennyezett tűzveszélyes folyadékot, valamint a zsírral és olajjal szennyezett hulladékot
más hulladékkal közös edényben gyűjteni vagy más hulladékkal közös gyűjtőhelyre kiönteni
vagy elhelyezni nem szabad.
A tűzveszélyes folyadékok csepegését, elfolyását, a gázszivárgást az észlelő dolgozó köteles
megakadályozni, illetve azonnal jelenteni a tűzvédelmi feladatokat ellátó köztisztviselő
részére, aki azonnal köteles a szükséges intézkedéseket megtenni.
A kiömlő tűzveszélyes folyadékot fel kell itatni (homok, rongy) és az így szennyezett anyagot
a helyiségből el kell szállítani. A megsemmisítésig megfelelő edényzetben kell tárolni a
veszélyes anyagot.
Tűzveszélyes folyadékok tárolása, használata:
Tűzveszélyes folyadékot csak hibátlan állapotú, zárt palackban, hordóban, kannában szabad
szállítani, tárolni, a tárolás kizárólag az önkormányzat Polgármesteri Hivatal épületében
található műhely helységben történhet. Tűzveszélyes folyadékot tartalmazó zárt edényt
szállítani és tárolni egymásra rakva nem szabad.
Minden tűzveszélyes folyadékot tartalmazó edényen feltűnő módon jelölni kell az edényben
lévő tűzveszélyes folyadék megnevezését, valamint a „Tűzveszélyes” feliratot. Tűzveszélyes
folyadék kizárólag a nyári időszakban ( május 01 ás október 01) között kerülhet tárolásra és
maximum 50 liter mennyiségben.
A tároló helyiségeket zárva kell tartani. A helyiség tűzvédelmének biztosítására a bejárati ajtó
közelében porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Tűzveszélyes folyadék
esetén 50 liter folyadékonként 1-1 tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
Gázpalackok kezelése, szállítása és tárolása:
Gázt palackban szállítani csak a jogszabályok előírásainak megtartása mellett szabad.
A palackokat egymásra rakni, dobálni, ütésnek vagy terhelésnek kitenni nem szabad. A
gázpalack szállításánál gondoskodni kell arról, hogy a palack hőmérséklete ne emelkedhessen
40 °C fölé.
A gázpalack szelepét minden használat és kiürítés után el kell zárni. A használaton kívüli
palackra a szelepvédő sapkát fel kell helyezni.
A gázpalack raktározására szolgáló helyiség az „A” tűzveszélyességi kategóriába tartozik.
A helyiségben tűzveszélyes anyagot tárolni tilos. A helyiségben és annak 6 méteres
körzetében nyílt láng használata és a dohányzás tilos. Ezt táblával kell jelölni.
4.6. Tűzoltási útvonal
Biztosítani kell a tűzoltási útvonal folyamatos szabadon tartását.
Gondoskodni kell a tűzoltási felvonulási útvonal, vízszerzési helyek megközelíthetőségéről.
E helyeket eltorlaszolni, tartósan vagy ideiglenesen elfoglalni, szűkíteni nem lehet.
4.7. Épület kiürítése
Biztosítani kell tűz, vagy robbanás esetén az épületek kiürítésének lehetőségét, valamint azt,
hogy az ott tartózkodók eltávozhassanak, illetve eltávolíthatóak legyenek.
A kiürítés lehetőségét biztosítani kell:
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- a szabadba, illetve
- ideiglenesen védett tűzszakaszba, füstmentes lépcsőházba, tetőfödémre.
4.8. Tüzelő- és fűtőberendezések
Csak olyan fűtési rendszer alkalmazható, használható, amely rendeltetésszerű működtetése
során nem okoz tüzet vagy robbanást.
Nem használható hősugárzó a papír és egyéb könnyen éghető, gyúlékony anyagok közvetlen
közelében.
A tüzelő- és fűtőberendezések őszi használatba vétele ( fűtési idény megkezdése október 15
előtt )előtt meg kell győződni arról, hogy nem hibásodtak-e meg, műszaki állapotuk
megfelelő-e, nem veszélyesek-e. A fűtő- és tüzelőberendezések felügyeletét csak megfelelő
képzettséggel rendelkező szakember végezheti.
A nem központi, hanem helyi tüzelő- és fűtőberendezések használatakor kellő óvatossággal
kell eljárni hagyományos, régi fűtésnél (kályha, cserépkályha alkalmazásánál).
4.9. Elektromos berendezések
A világító berendezéseket úgy kell elhelyezni, használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt
ne jelenthessen.
Munkaidő után a világító berendezéseket le kell kapcsolni.
Az elektromos berendezéseket az éghető anyagoktól védő távolságot tartva kell elhelyezni és
használni, hogy azok gyulladást ne okozhassanak.
A munkaidő után az elektromos berendezéseket le kell kapcsolni.
A nem használt berendezéseket a villamos hálózatról le kell választani.
A közvetlen hőleadású elektromos berendezéseket kizárólag olyan helyen lehet használni,
melynek közvetlen környezetében (50 cm-en belül) nincs éghető anyag.
Meghibásodott, műszakilag kifogásolható elektromos berendezést nem szabad használni; a
hibás berendezéseket el kell látni a következő feliratú jelzéssel „Hiba miatt nem
használható!”.
4.10. Tűzvédelmi berendezések
Az épület(ek)ben a telefonkészülékek mellett, illetve más feltűnő helyen is el kell helyezni a
tűzoltóság hívószámát (tűzoltóság: 105, mentők: 104).
Gondoskodni kell a tűz észlelésére, jelzésére, oltására alkalmas tűzjelző vagy
oltóberendezésről.
A tűzvédelmi berendezéseket, minden önkormányzati intézmény vonatkozásában, állandóan
üzemképes állapotban kell tartani, folyamatos készenlétben tartását félévente ellenőrizni kell,
melyet a tűoltókészülékek ellenőrzési és javítási nyilvántartásában rögzíteni kell a tűzvédelmi
feladatokat ellátó köztisztviselőnek.
A tűzvédelmi berendezésekről figyelemfelkeltő táblákat kell kihelyezni, minden
önkormányzati intézményben, kiemelten a közoktatási intézményeket ( óvoda, iskola )
Gondoskodni kell arról, hogy a tűzvédelmi berendezések mindig elérhetőek, hozzáférhetőek
legyenek.
A tűzvédelmi berendezéseket helyükről elvinni, vagy rendeltetésüktől eltérően felhasználni
nem lehet.
Az épületben, annyi tűzoltó készüléket kell elhelyezni, tartani, amennyi a tűzveszélyességi
osztályba sorolás figyelembe vételével kötelezően előírt.
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A tűzoltó berendezést, készüléket, eszközt, felszerelést és anyagot – ha jogszabály, illetve
szabvány másként nem rendelkezik, félévenként kell ellenőrizni.
A tűzoltó készülékekről és azok kötelező karbantartásáról a nyilvántartást naprakészen kell
vezetni, a nyilvántartásba kizárólag a tűzvédelmi feladatokat ellátó köztisztviselő tehet
bejegyzést. A karbantartások elvégzését a 28/2011.(IX.6.)BM rendelet I. melléklete szerint
kell dokumentálni.
A tűzoltó készülékek karbantartását kizárólag a hatóság által regisztrált vállalkozás végezheti.
A tűzoltó-vízforrások és tartozékaik felülvizsgálati és karbantartási nyilvántartását szintén
vezetni kell.
5. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi szabályok
Nem lehet tűzveszélyes tevékenységet végezni olyan helyen, ahol az tüzet vagy robbanást
idézhet elő.
Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység meghatározott feltételek betartása mellett
lehetséges. A feltételeket, a munkát, a tevékenységet elrendelő, engedélyező személy írásban
köteles meghatározni.
A meghatározott feltételekre vonatkozó rendelkezésnek tartalmaznia kell legalább a
következőket:
- a tevékenység:
- időpontját,
- helyét,
- leírását,
- a tevékenységet végző nevét,
- tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenység esetében a bizonyítvány számát,
- a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.
6. Tűzvédelmi oktatás
A foglalkoztatottakat tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, a tűzvédelmi oktatást a
tűzvédelmi feladatokat ellátó köztisztviselőnek kell elvégeznie és az oktatás megtörténtéről a
dokumentációt megőrizni, tűzvédelmi ellenőrzés során minden nyilvántartást, szabályzatot az
ellenőrző szerv rendelkezésére kell tudni bocsátania.
A tűzvédelemmel kapcsolatos összes dokumentációt elkülönítve kell tárolnia.
A tűzvédelmi oktatás
- a foglalkoztatás megkezdésekor, valamint
- ezt követően évenként a 4. számú mellékletben meghatározott határnapig kötelező.
A tűzvédelmi oktatásnak tartalmaznia kell legalább a következőket:
- a tűzvédelmi szabályzat ismertetését,
- az adott tevékenység, épület tűzveszélyességi osztályba sorolását és az azzal
kapcsolatos tájékoztatás megadását,
- a konkrét munkaterületekre, tevékenységekre vonatkozó tűzveszélyességi osztályba
sorolásra vonatkozó tájékoztatást,
- a tűzjelzés lehetséges módjait,
- a tűzoltó készülékek és egyéb tűzoltó-berendezések helyére vonatkozó tájékoztatást,
- a tűzjelző, tűzoltó és egyéb tűzvédelmi berendezések használatára vonatkozó
ismertetést.
A tűzvédelmi oktatásban való részvételről nyilvántartást, Tűzvédelmi oktatási naplót kell
vezetni.
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Tűzvédelmi oktatást:
- kell tartani munkába álláskor,
- évenként, rendszeresen oktatásban kell részesíteni a foglalkoztatottakat,
- rendkívüli tűzvédelmi oktatást kell tartani, ha tűzeset, vagy más hasonló rendkívüli
esemény indokolja.
Az évenkénti rendszeres oktatáson részt nem vevő személyek részére pótoktatást kell
szervezni.
7. A foglalkoztatottak tűzjelzéssel, tűzoltással,
műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai
Ha a foglalkoztatott tüzet észlel, köteles arról haladéktalanul értesíteni a tűzoltóságot, majd a
jegyzőt.
A tűzjelzési feladatot követően a legjobb tudása szerint kell eljárnia, mérlegelnie a veszély
mértékét.
Indokolt esetben - míg más utasítást a tűzoltó hatóságtól, valamint felettesétől nem kap köteles
- értesíteni az épületben tartózkodókat a tűzről,
- segítséget kérni a tűzoltáshoz,
- a tűzoltási tevékenységet megkezdeni,
- a műszaki mentést elindítani.
A tűzoltás, a veszélyben lévő személyek, valamint a vagyon mentése minden foglalkoztatott
feladata.
A tűzoltó hatóság megérkezését követően a tűzoltásban a tűzoltóság irányításával lehet részt
venni.

8. Záró rendelkezések
A tűzvédelmi szabályzat egyes példányait minden foglalkoztatott által hozzáférhető helyen
kell tárolni.
Ezen szabályzat 2012 március 01 napján lép hatályba.

Kelt: Tiszavárkony, 2012 március 01
Hatvani Júlia
jegyző

Mellékletek:
1. számú melléklet: a tűzvédelmi feladatok ellátására köteles személy kijelölése
2. számú melléklet: a tűzveszélyességi osztályba sorolás
3. számú melléklet: a dohányzás részletes szabályai
4. számú melléklet: a tűzvédelmi oktatás határnapja
5. számú melléklet: tűzriadó terv
6. számú melléklet: tűzcsap nyilvántartás
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1. számú melléklet
A tűzvédelmi feladatokat ellátó személy kijelölése

A jegyző a szabályzatban a szabályzat 2.1. pontjában a tűzvédelmi feladatokat is ellátó
személy által ellátandó feladatokra következő személyt jelöli ki:

Személy
- neve: Piglerné Perván Gabriella
- munkaköre: Igazgatási- munkaügyi ügyintéző.
A feladatellátás módja :
Munkaköri alapfeladat
Kelt: Tiszavárkony, 2012 március 01

Hatvani Júlia
jegyző

2. számú melléklet
Tűzveszélyességi osztályba sorolás

Az önkormányzati tulajdonban lévő épületek és tevékenységek a következők:
1. Polgármesteri hivatal épülete
2. Általános Iskola épülete
3. Tornaterem épülete
4. Gyermekétkeztetés és melegítő konyha, könyvtár épülete
5. Technika oktatást ellátó faház épülete
6. Egészségház épülete
7. Köztemető ravatalozó épülete
8. Tiszavárkony -szőlő Iroda épülete
9. Tiszavárkony- szőlő Orvosi Rendelő épülete - használaton kívül10. Óvoda épülete
Az egyes épületek, tevékenységek tűzveszélyességi osztályba sorolását külön-külön kell
elvégezni, az osztályba sorolás felülvizsgálatának határideje 2012 december 31.
Az egyes épületben elhelyezett tűzoltó készülékek pontos helyét és készenléti ellenőrzéseit
nyilvántartó valamint a karbantartási felülvizsgálatot nyilvántartó füzetek folyamatos
vezetésének feladata: Barta János karbantartó-fűtő.
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Tiszavárkony, 2012 március 01.

Hatvani Júlia
jegyző

Tiszavárkony Község Önkormányzat
épületeinek tűzveszélyességi osztályba sorolása

Tiszavárkony Község Önkormányzat épületei általánosan a „D” tűzveszélyességi osztályba
tartozik.

Megnevezés (tevékenység)

Osztályba sorolás

Fő épület és helyiségei:
Polgármesteri Hivatal
Általános Iskola épülete
Tornaterem
Melegítőkonyha, községi könyvtár
Technikai oktatást ellátó faház
Egészségház
Köztemető Ravatalozó épületeTiszavárkony -szőlő Kultúrház
Óvoda
Tiszavárkony –szőlő Orvosi Rendelő
-használaton kívül-

Hivatkozás eseti
tűzvédelmi
szabályokra

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Külön álló épületek és helyiségeik:

Egyéb (szabadterek, tűzszakaszok,
műtárgyak, anyagok stb.):

Az eseti tűzvédelmi szabályok:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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Útmutató a tűzveszélyességi osztályba soroláshoz

1. „Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes” (jelzése: „A”) tűzveszélyességi osztályba
tartozik:
a) - az az anyag, amelynek bármely halmazállapotban heves égése, robbanása, indító
(iniciáló) gyújtásra, illetve más fizikai, kémiai hatásra bekövetkezhet,
- az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van, vagy üzemi
hőmérséklete eléri vagy meghaladja a nyílttéri lobbanáspontját, azaz Tü > Tlpnyt és Tü > 35
°C,
- az a gáz, gőz, köd, amelynek alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához viszonyítva
legfeljebb 10%;
b) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a) pontban meghatározott
tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák
és e tevékenység közben az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulnak elő;
c) a 100 m3/h-nál nagyobb összesített névleges teljesítményű, lemezházas gázmérő(k)
helyisége;
d) az a helyiség, amelyben nyitott akkumulátorokat helyeztek el (telepítettek) vagy töltenek,
és nincs hatékony szellőztetése.
2. „Tűz- és robbanásveszélyes” (jelzése: „B”) tűzveszélyességi osztályba tartozik:
a) - az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez,
- az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja legalább 21 °C, nyílttéri
lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt
van, de nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke, azaz Tü <
Tlpnyt, Tü >Tlpnyt -20 °C és Tü > 35 °C,
- az a gáz, gőz, köd, amelynek alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához viszonyítva
10%-nál nagyobb;
b) - az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a) pontban meghatározott
tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák,
és e tevékenység közben ezek az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulnak elő;
c) a port vagy kisméretű anyagrészeket elszívó, leválasztó rendszer, porkamra, ha benne az
elszívott anyag a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez.
3. „Tűzveszélyes” (jelzése: „C”) tűzveszélyességi osztályba tartozik:
a) - az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete (gyújtóforrással vizsgálva)
legfeljebb 300 °C,
- a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok és a világításra
használatos petróleum,
- az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, de legfeljebb
150 °C, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal, de
legfeljebb 50 °C-kal kisebb, azaz Tü < Tlpnyt -20 °C, Tü > Tlpnyt -50 °C és Tü > 35 °C,
- az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével;
b) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a) pontban meghatározott
tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák;
c) az a közösségi épület, amelyben egy tűzszakasz befogadóképessége 500 főnél nagyobb;
d) az üzemanyagtöltő-állomások.

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

11

a) - az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) 300 °Cnál nagyobb,
- az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 150 °C-nál magasabb, vagy
üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt több mint 50 °C-kal van, azaz Tü < Tlpnyt
-50 °C és Tü > 35 °C,
- az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem
állapítható meg, és éghető anyagtartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál
kisebb;
b) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a) pontban meghatározott
tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák,
továbbá, ahol nyílt lánggal üzemelő tüzelőberendezést használnak;
c) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, amelyben nem éghető anyagot 300 °C felett
dolgoznak fel;
d) az a közösségi épület, amely nem tartozik a „C” tűzveszélyességi osztályba;
e) az iroda-, lakó- és szállásépület;
f) gépjárműtároló (építmény, szabadtér);
g) állattartó helyiség.
5. „Nem tűzveszélyes” (jelzése: „E”) tűzveszélyességi osztályba tartozik:
a) a nem éghető anyag;
b) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol nem éghető anyagot 300 °C alatti
hőmérsékleten előállítanak, feldolgoznak, használnak, tárolnak vagy forgalomba hoznak.
Azon különleges anyagok esetében, amelyek az 1-5. pontban meghatározottak szerint nem
sorolhatók tűzveszélyességi osztályba, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság állásfoglalása az irányadó.
Az osztályba sorolás egyéb szabályai
1. A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál az alapterületeket az „A” osztályból az „E” osztály
felé haladva kell összesíteni, és azt a tűzveszélyességi osztályt kell választani, amelyiknél az
összesített alapterületek meghaladják a 40%-ot.
2. A helyiség, illetve a szabadtér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá
tartozó veszélyességi övezetek 1. pont szerint összesített alapterületei a helyiség, illetve a
szabadtér alapterületének 40%-át meghaladja.
3. A tűzszakasz, szabadtér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá
tartozó helyiségek, szabadterek tűzveszélyességi osztályonként az 1. pont szerint összesített
alapterületei a tűzszakasz alapterületének 40%-át meghaladják.
4. A több tűzszakaszból álló építmény, szabadtér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik,
amelyben a hozzá tartozó tűzszakaszok osztályonként az 1. pont szerint összesített
alapterületei az építmény, szabadtér alapterületének a 40%-át meghaladják.
5. A létesítmény abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó
építmények, szabadterek osztályonként az 1. pont szerint összesített alapterületei a
létesítmény alapterületének 40%-át meghaladják.
6. A létesítmény szabadtérnek vagy építménynek nem minősülő tereit (csak közlekedésre
használt út, járda, park stb.) a tűzveszélyességi osztály meghatározásánál figyelmen kívül kell
hagyni.
Szómagyarázat:
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a) alapterület: a gépek és a berendezések esetében ezek függőleges vetülete által
meghatározott terület. Szabadtéri tárolóknál a raktározásra kijelölt térrész oldalhatárain belüli
terület. Helyiségeknél, épületeknél és a létesítményeknél a nettó alapterület;
b) építmény: olyan ideiglenes vagy végleges műszaki alkotás, amely általában a talajjal való
egybeépítés (az alapozás) révén vagy a talaj természetes állapotának, természetes geológiai
alakulatának megváltoztatása révén jöhet létre (válhat ingatlanná). A talajtól elválasztva
eredeti rendeltetésének megfelelő használatra alkalmatlanná válik;
c) épület: olyan szerkezetileg önálló építmény, amely a környező külső tértől
épületszerkezetekkel részben vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel az állandó,
időszakos vagy idényjellegű tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja;
d) helyiség: minden irányból épületszerkezetekkel körülhatárolt, önálló légtér;
e) talajszint alatti helyiség: az a helyiség, melynek a padlófelülete a terepcsatlakozási vonal
alatt helyezkedik el;
f) közösségi épület: kereskedelmi, oktatási, művelődési, kulturális, társadalmi, igazgatási,
vendéglátási, sport és egyéb szórakozási célú, szolgáltatási, vallási, szociális és egészségügyi
célú épület;
g) létesítmény: egy építési telken álló építmények és szabad terek összessége;
h) műtárgy: az épületnek nem minősülő építmény;
i) szabadtér: helyiségnek nem minősülő térség, ahol termelést, raktározást vagy ezekhez
kapcsolódó tevékenységet végeznek;
j) robbanásveszélyes állapot: az „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag
olyan mennyiségben való jelenléte, valamint előfordulási módja, állapota, mely esetén az
égés, robbanás feltételei közül legalább még az oxigénkoncentráció vagy a gyújtási energiai
adott;
k) tűzszakasz: az építmény, illetve szabadtér tűzvédelmi szempontból meghatározott olyan
önálló egysége, amelyet a szomszédos egységektől meghatározott éghetőségű és tűzállósági
határértékű tűzgátló szerkezetek, illetve a jogszabályban nemzeti szabványban előírt
tűztávolságok választanak el;
l) mértékadó tűzszakasz: szabadtéren vagy a létesítményben a legtöbb oltóvizet igénylő
tűzszakasz alapterülete;
m) tűztávolság: az építmények, illetve a szabadtéren tárolt anyagok függőleges vetületei,
illetőleg az épületek homlokzati kontúrjai közötti legkisebb távolság;
n) tűzoltó-technikai eszköz, felszerelés: az épületekben, építményekben telepített, a tűz
észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás könnyítésére és a tűzkár csökkentésére, valamint
a tűz terjedésének megakadályozására alkalmazott berendezés, illetőleg a tűzoltóság által a
tűzoltáshoz, műszaki mentéshez használatos felszerelések;
o) tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag
gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, és/vagy nyílt lánggal,
izzással, parázslással, szikrázással jár;
p) veszélyességi övezet: a helyiségben vagy a szabadtéren lévő anyagnak, gépnek,
berendezésnek tűzvédelmi szempontból önállóan értékelendő környezete, térrésze.
A veszélyességi övezet kiterjedését:
- éghető gáz, gőz, köd és por esetén nemzeti szabvány szerint,
- minden más esetben - a robbanóanyag, robbantószer kivételével - az anyag, gép,
berendezés és a kapcsolódó technológiai terület alapján kell megállapítani;
r) zárt rendszer: amelyben a veszélyes anyag közvetlen környezetétől elhatárolva van jelen
úgy, hogy üzemszerű körülmények között hatásai nem veszélyeztetik környezetét;
s) hatékony szellőztetés: ahol az adott térben a szellőzés biztosítja, hogy az éghető gázok,
gőzök, porok koncentrációja ne érje el az alsó robbanási határérték 20%-át;
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t) beépített tűzjelző berendezés: az építményben, szabadtéren elhelyezett, helyhez kötött, a
tűz kifejlődésének korai szakaszában észlelést, jelzést és megfelelő tűzvédelmi intézkedést
(tűzoltóság értesítése, tűzszakasz határon elhelyezett ajtók csukása, oltóberendezések indítása
stb.) önműködően végző berendezés;
u) beépített tűzoltó berendezés: az építményekben, szabadtéren elhelyezett, helyhez kötött,
a tűz oltására, a beavatkozás könnyítésére, a tűz terjedésének megakadályozására, a tűzkár
csökkentésére alkalmazott önműködő berendezés.
3. számú melléklet
A dohányzásról külön szabályzat rendelkezik.
4. számú melléklet
Tűzvédelmi oktatás évenkénti határnapja
A jegyző a tűzvédelmi oktatás évenkénti határnapját
december hó 01 napban határozza meg.
Kelt: Tiszavárkony, 2012 március 01.

Hatvani Júlia
jegyző
5. számú melléklet

Tűzriadó terv
Polgármesteri Hivatal
Tiszavárkony, Endre Király út 37.
I. rész: Általános előírások
1. A tűzriadó terv készítési kötelezettség
Tűzriadó tervet kell készíteni:
a) az „A”-„C” tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekre;
b) a művelődési, oktatási, egészségügyi és szociális létesítményekre;
c) azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő
tartózkodhat;
d) kereskedelmi szálláshelyre;
e) az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy
időben 50 főnél több személy tartózkodhat.
2. A tűzriadó terv tartalma
A tűzvédelmi tervnek tartalmaznia kell:
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a) a tűzjelzés módját;
b) a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény
elhagyásának módját;
c) a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése,
tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);
d) a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);
e) a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi
szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési
helyek megjelölésével.
3. A tűzriadó terv végrehajtása, gyakorlása
A tűzriadó tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel
gyakoroltatni, és annak eredményét írásban rögzíteni kell.
4. A tűzriadó terv tárolása
A tűzriadó tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

II. rész: Tűzriadó terv
1. A tűzjelzés módja
A tűzjelzés további jelzési módjai:
- tűzriasztó berendezés működtetése*
- egyéb berendezések: hangosbemondó üzemeltetése*
- a berendezések megnevezése: Hörmann hangágyú
- a berendezések üzemeltetési helye: Polgármesteri Hivatal KMB Iroda
- a berendezés üzemeltetési módja: akkumulátoros
- személyes riasztás
tájékoztatásával*.

az

érintett

személyek,

csoportok

megkeresésével,

2. A tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendje, a létesítmény
elhagyásának módja
A tűzoltóság riasztásáról (telefonszám: 105) a tűzet észlelő gondoskodik.
A tűzoltóság riasztásakor köteles a tűzjelzést adó személy a tűzeset helyszínét,
megközelíthetőségét, tűzeset körülményeit, a veszélyeztetett személyek számára vonatkozó
tájékoztatást megadni.
A tűzesetről értesíteni kell a jegyzőt a 06/20/916-44-74 telefonszámon.
A létesítményben tartózkodók riasztási rendje:
- először azoknak az épületrészeknek az értesítését, riasztását kell megoldani, ahol a
legtöbben tartózkodnak, illetve ahonnét a legnehezebben elhagyható az épület.
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A létesítmény elhagyási rendje sorrendben a következő:
- Emeleten tartózkodók
- földszint: 3 és 4 számú iroda
- földszint 2 és 5 számú iroda
- földszint 1 és 6 számú iroda
- ………………………………………………………….
- ………………………………………………………….

3. A tűz esetén a munkavállalók feladatai
3.1. Tűzvédelmi berendezés kezelése
A foglalkoztatottak kötelessége a tűzvédelmi berendezések kezelése.
A tűzvédelmi berendezések helyei:
- tűzoltó készülékek:
- földszint 3 számú iroda
- földszint 4 számú iroda
- emelet irattár
- kazánház
-…………………………………………
- tűzoltó-vízforrások helyei:
- Tisza folyó
- Somogyi u 6
- ………………………………………..
A tűzvédelmi berendezések kezelését csak a megfelelő áramtalanítási feladatok után szabad
megkezdeni.
3.2. Tűzoltás
A foglalkoztatottak kötelessége a tűzoltás.
A tűzoltási feladatokat a tűz méretének, jellegének megfelelően kell megkezdeni.
A tűzoltási feladatokat a tűzoltóság megérkezését követően a tűzoltóság utasításai alapján kell
segíteni.
3.3. Mentés
A foglalkoztatottak kötelessége:
- a személyek mentése, valamint
- az épület berendezéseinek, eszközeinek mentése.
A személyeket kell elsősorban menteni. Ha már minden személy mentése megtörtént, akkor
kerülhet sor a berendezések mentésére is
A személyek mentésénél gondoskodni kell arról, hogy minden olyan személy segítséget
kapjon, aki nem képes önerőből elhagyni az épületet.
A mentést úgy kell megszervezni, hogy mindenki a lehető leghamarabb el tudja hagyni az
épületet.
A mentési útvonalakat és sorrendet a helyszínrajz mutatja.
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A berendezések mentése során gondoskodni kell arról, hogy először a nagyobb értékű,
mozgatható berendezések mentése történjen meg.
Külön figyelmet kell szentelni azoknak az iratoknak, dokumentumoknak, melyek a
folyamatos, zökkenőmentes működtetéshez elengedhetetlenül fontosak, és pótlásuk nehézkes,
vagy lehetetlen lenne.

3.4. Rendfenntartás
A tűzoltási tevékenység és mentés közben kiemelt feladat a rendfenntartás, a pánik elkerülése.
A rendfenntartásban, a tűzriadó tervben foglaltak ésszerű, körülményekhez igazodó betartása
minden foglalkoztatott feladata.
3.5. Munkafolyamat, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás
A tűz észlelésekor a tűz jellegének megfelelően gondoskodni kell a további veszélyt
jelenthető eljárások, munkafolyamatok, tevékenységek leállításáról.
Általános szabály az, hogy tűz esetén gondoskodni kell az áramtalanításról.
Az áramtalanítást a Polgármesteri Hivatal lépcsőháza előtti előtérben helyen található
főkapcsolóval kell elvégezni.

4. főbb veszélyforrások
A tűzoltás és mentés során figyelembe kell venni a következőket:
- veszélyforrást jelent a vegyszerek tárolási helye, azaz:
- nincs vegyszer tárolás
- ……………………………………………………………..
- a sok elektromos berendezés tárolási helye, azaz:
- földszint 2, 3 , 4, 5 számú iroda
- …………………………………………………………….

5. A létesítmény helyszínrajza (szükség szerint a szintenkénti alaprajzok), a tűzvédelmi
szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a
vízszerzési helyek megjelölése
A fentieket a mellékelt helyszínrajz tartalmazza.

Tűzriadó terv
Tiszavárkony Önkormányzat
Egészségház
Tiszavárkony Endre Király út 20.

I. rész: Általános előírások
1. A tűzriadó terv készítési kötelezettség
Tűzriadó tervet kell készíteni:
a) az „A”-„C” tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekre;
b) a művelődési, oktatási, egészségügyi és szociális létesítményekre;
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c) azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő
tartózkodhat;
d) kereskedelmi szálláshelyre;
e) az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy
időben 50 főnél több személy tartózkodhat.
2. A tűzriadó terv tartalma
A tűzvédelmi tervnek tartalmaznia kell:
a) a tűzjelzés módját;
b) a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény
elhagyásának módját;
c) a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése,
tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);
d) a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);
e) a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi
szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési
helyek megjelölésével.
3. A tűzriadó terv végrehajtása, gyakorlása
A tűzriadó tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel
gyakoroltatni, és annak eredményét írásban rögzíteni kell.
4. A tűzriadó terv tárolása
A tűzriadó tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

II. rész: Tűzriadó terv
1. A tűzjelzés módja
A tűzjelzés további jelzési módjai:
- tűzriasztó berendezés működtetése*
- a berendezések megnevezése: ……………………….
- a berendezések helye: ………………………………..
- egyéb berendezések: hangosbemondó üzemeltetése*
- a berendezések megnevezése: ………………………..
- a berendezések üzemeltetési helye: ………………….
- a berendezés üzemeltetési módja: ……………………
- személyes riasztás
tájékoztatásával*.

az

érintett

személyek,

csoportok

megkeresésével,

2. A tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendje, a létesítmény
elhagyásának módja
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A tűzoltóság riasztásáról (telefonszám: 105) a tűzet észlelő gondoskodik.
A tűzoltóság riasztásakor köteles a tűzjelzést adó személy a tűzeset helyszínét,
megközelíthetőségét, tűzeset körülményeit, a veszélyeztetett személyek számára vonatkozó
tájékoztatást megadni.
A tűzesetről értesíteni kell a jegyzőt a 06/20/916-44-74 telefonszámon.
A létesítményben tartózkodók riasztási rendje:
- először azoknak az épületrészeknek az értesítését, riasztását kell megoldani, ahol a
legtöbben tartózkodnak, illetve ahonnét a legnehezebben elhagyható az épület.
A létesítmény elhagyási rendje sorrendben a következő:
- emelet fogászati rendelő
- emelet önkormányzati bérlakás
- földszint háziorvosi rendelő
- földszint védőnői szolgálat
- ………………………………………………………….
3. A tűz esetén a munkavállalók feladatai
3.1. Tűzvédelmi berendezés kezelése
A foglalkoztatottak kötelessége a tűzvédelmi berendezések kezelése.
A tűzvédelmi berendezések helyei:
- tűzoltó készülékek:
- földszint bejárati előtér
- emelet fogászati előtér
- ………………………………………..
-…………………………………………
- tűzoltó-vízforrások helyei:
- Tisza folyó
- Somogyi B. u 6
A tűzvédelmi berendezések kezelését csak a megfelelő áramtalanítási feladatok után szabad
megkezdeni.
3.2. Tűzoltás
A foglalkoztatottak kötelessége a tűzoltás.
A tűzoltási feladatokat a tűz méretének, jellegének megfelelően kell megkezdeni.
A tűzoltási feladatokat a tűzoltóság megérkezését követően a tűzoltóság utasításai alapján kell
segíteni.
3.3. Mentés
A foglalkoztatottak kötelessége:
- a személyek mentése, valamint
- az épület berendezéseinek, eszközeinek mentése.
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A személyeket kell elsősorban menteni. Ha már minden személy mentése megtörtént, akkor
kerülhet sor a berendezések mentésére is
A személyek mentésénél gondoskodni kell arról, hogy minden olyan személy segítséget
kapjon, aki nem képes önerőből elhagyni az épületet.
A mentést úgy kell megszervezni, hogy mindenki a lehető leghamarabb el tudja hagyni az
épületet.
A mentési útvonalakat és sorrendet a helyszínrajz mutatja.
A berendezések mentése során gondoskodni kell arról, hogy először a nagyobb értékű,
mozgatható berendezések mentése történjen meg.
Külön figyelmet kell szentelni azoknak az iratoknak, dokumentumoknak, melyek a
folyamatos, zökkenőmentes működtetéshez elengedhetetlenül fontosak, és pótlásuk nehézkes,
vagy lehetetlen lenne.
3.4. Rendfenntartás
A tűzoltási tevékenység és mentés közben kiemelt feladat a rendfenntartás, a pánik elkerülése.
A rendfenntartásban, a tűzriadó tervben foglaltak ésszerű, körülményekhez igazodó betartása
minden foglalkoztatott feladata.
3.5. Munkafolyamat, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás
A tűz észlelésekor a tűz jellegének megfelelően gondoskodni kell a további veszélyt
jelenthető eljárások, munkafolyamatok, tevékenységek leállításáról.
Általános szabály az, hogy tűz esetén gondoskodni kell az áramtalanításról.
Az áramtalanítást a főbejárat előterében helyen található főkapcsolóval kell elvégezni.

4. főbb veszélyforrások
A tűzoltás és mentés során figyelembe kell venni a következőket:
- veszélyforrást jelent a vegyszerek tárolási helye, azaz:
- mindkét rendelő és a védőnői szolgálat
- a sok elektromos berendezés tárolási helye, azaz:
- fogászati rendelő
- …………………………………………………………….

Tűzriadó terv
Tiszavárkony Önkormányzat
Kultúrház
Tiszavárkony szőlő Iskola dűlő 20.

I. rész: Általános előírások
1. A tűzriadó terv készítési kötelezettség
Tűzriadó tervet kell készíteni:
a) az „A”-„C” tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekre;
b) a művelődési, oktatási, egészségügyi és szociális létesítményekre;
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c) azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő
tartózkodhat;
d) kereskedelmi szálláshelyre;
e) az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy
időben 50 főnél több személy tartózkodhat.
2. A tűzriadó terv tartalma
A tűzvédelmi tervnek tartalmaznia kell:
a) a tűzjelzés módját;
b) a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény
elhagyásának módját;
c) a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése,
tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);
d) a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);
e) a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi
szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési
helyek megjelölésével.
3. A tűzriadó terv végrehajtása, gyakorlása
A tűzriadó tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel
gyakoroltatni, és annak eredményét írásban rögzíteni kell.
4. A tűzriadó terv tárolása
A tűzriadó tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

II. rész: Tűzriadó terv
1. A tűzjelzés módja
A tűzjelzés további jelzési módjai:
- tűzriasztó berendezés működtetése*
- a berendezések megnevezése: ……………………….
- a berendezések helye: ………………………………..
- egyéb berendezések: hangosbemondó üzemeltetése*
- a berendezések megnevezése: ………………………..
- a berendezések üzemeltetési helye: ………………….
- a berendezés üzemeltetési módja: ……………………
- személyes riasztás
tájékoztatásával*.

az

érintett

személyek,

csoportok

megkeresésével,

2. A tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendje, a létesítmény
elhagyásának módja
A tűzoltóság riasztásáról (telefonszám: 105) a tűzet észlelő gondoskodik.
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A tűzoltóság riasztásakor köteles a tűzjelzést adó személy a tűzeset helyszínét,
megközelíthetőségét, tűzeset körülményeit, a veszélyeztetett személyek számára vonatkozó
tájékoztatást megadni.
A tűzesetről értesíteni kell a jegyzőt a 06/20/916-44-74 telefonszámon.
A létesítményben tartózkodók riasztási rendje:
- először azoknak az épületrészeknek az értesítését, riasztását kell megoldani, ahol a
legtöbben tartózkodnak, illetve ahonnét a legnehezebben elhagyható az épület.
A létesítmény elhagyási rendje sorrendben a következő:
- mivel csak egy kijárat van a Kultúrházon, így a bent tartózkodók folyamatosan
hagyják el a helyiséget
3. A tűz esetén a munkavállalók feladatai
3.1. Tűzvédelmi berendezés kezelése
A foglalkoztatottak kötelessége a tűzvédelmi berendezések kezelése.
A tűzvédelmi berendezések helyei:
- tűzoltó készülékek:
- 1 db a teremben
- ………………………………………..
-…………………………………………
- tűzoltó-vízforrások helyei:
- az épület előtti közkifolyó
A tűzvédelmi berendezések kezelését csak a megfelelő áramtalanítási feladatok után szabad
megkezdeni.
3.2. Tűzoltás
A foglalkoztatottak kötelessége a tűzoltás.
A tűzoltási feladatokat a tűz méretének, jellegének megfelelően kell megkezdeni.
A tűzoltási feladatokat a tűzoltóság megérkezését követően a tűzoltóság utasításai alapján kell
segíteni.
3.3. Mentés
A foglalkoztatottak kötelessége:
- a személyek mentése, valamint
- az épület berendezéseinek, eszközeinek mentése.
A személyeket kell elsősorban menteni. Ha már minden személy mentése megtörtént, akkor
kerülhet sor a berendezések mentésére is
A személyek mentésénél gondoskodni kell arról, hogy minden olyan személy segítséget
kapjon, aki nem képes önerőből elhagyni az épületet.
A mentést úgy kell megszervezni, hogy mindenki a lehető leghamarabb el tudja hagyni az
épületet.
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A mentési útvonalakat és sorrendet a helyszínrajz mutatja.
A berendezések mentése során gondoskodni kell arról, hogy először a nagyobb értékű,
mozgatható berendezések mentése történjen meg.
Külön figyelmet kell szentelni azoknak az iratoknak, dokumentumoknak, melyek a
folyamatos, zökkenőmentes működtetéshez elengedhetetlenül fontosak, és pótlásuk nehézkes,
vagy lehetetlen lenne.
3.4. Rendfenntartás
A tűzoltási tevékenység és mentés közben kiemelt feladat a rendfenntartás, a pánik elkerülése.
A rendfenntartásban, a tűzriadó tervben foglaltak ésszerű, körülményekhez igazodó betartása
minden foglalkoztatott feladata.
3.5. Munkafolyamat, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás
A tűz észlelésekor a tűz jellegének megfelelően gondoskodni kell a további veszélyt
jelenthető eljárások, munkafolyamatok, tevékenységek leállításáról.
Általános szabály az, hogy tűz esetén gondoskodni kell az áramtalanításról.
Az áramtalanítást a főbejárat előterében helyen található főkapcsolóval kell elvégezni.

4. főbb veszélyforrások
A tűzoltás és mentés során figyelembe kell venni a következőket:
- veszélyforrást jelent a vegyszerek tárolási helye, azaz:
- nincs vegyszertárolás
- a sok elektromos berendezés tárolási helye, azaz:
- nincs sok elektromos berendezés
- …………………………………………………………….

Tűzriadó terv
Napközi Otthonos Óvoda
Tiszavárkony, Somogyi B. u 18.
I. rész: Általános előírások
1. A tűzriadó terv készítési kötelezettség
Tűzriadó tervet kell készíteni:
a) az „A”-„C” tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekre;
b) a művelődési, oktatási, egészségügyi és szociális létesítményekre;
c) azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő
tartózkodhat;
d) kereskedelmi szálláshelyre;
e) az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy
időben 50 főnél több személy tartózkodhat.
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2. A tűzriadó terv tartalma
A tűzvédelmi tervnek tartalmaznia kell:
a) a tűzjelzés módját;
b) a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény
elhagyásának módját;
c) a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése,
tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);
d) a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);
e) a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi
szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési
helyek megjelölésével.
3. A tűzriadó terv végrehajtása, gyakorlása
A tűzriadó tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel
gyakoroltatni, és annak eredményét írásban rögzíteni kell.
4. A tűzriadó terv tárolása
A tűzriadó tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

II. rész: Tűzriadó terv
1. A tűzjelzés módja
A tűzjelzés további jelzési módjai:
- tűzriasztó berendezés működtetése*
- a berendezések megnevezése: ……………………….
- a berendezések helye: ………………………………..
- egyéb berendezések: hangosbemondó üzemeltetése*
- a berendezések megnevezése: ………………………..
- a berendezések üzemeltetési helye: ………………….
…………………………………………………………
- a berendezés üzemeltetési módja: ……………………
………………………………………………………….
- személyes riasztás az érintett személyek, csoportok
tájékoztatásával*.

megkeresésével,

2. A tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendje, a létesítmény
elhagyásának módja
A tűzoltóság riasztásáról (telefonszám: 105) a tűzet észlelő gondoskodik.
A tűzoltóság riasztásakor köteles a tűzjelzést adó személy a tűzeset helyszínét,
megközelíthetőségét, tűzeset körülményeit, a veszélyeztetett személyek számára vonatkozó
tájékoztatást megadni.
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A tűzesetről értesíteni kell a jegyzőt a 06/20/916-44-74 telefonszámon.
A létesítményben tartózkodók riasztási rendje:
- először azoknak az épületrészeknek az értesítését, riasztását kell megoldani, ahol a
legtöbben tartózkodnak, illetve ahonnét a legnehezebben elhagyható az épület.
A létesítmény elhagyási rendje sorrendben a következő:
- Vegyes csoport foglalkoztató szoba - főbejárat
- Kiscsoport foglalkoztató szoba - hátsó ajtó
- Kiscsoport középső foglalkoztató - főbejárat
- ………………………………………………………….
- ………………………………………………………….
3. A tűz esetén a munkavállalók feladatai
3.1. Tűzvédelmi berendezés kezelése
A foglalkoztatottak kötelessége a tűzvédelmi berendezések kezelése.
A tűzvédelmi berendezések helyei:
- tűzoltó készülékek:
- ………………………………………..
- ………………………………………..
- ………………………………………..
-…………………………………………
- ……………………………………….
- tűzoltó-vízforrások helyei:
- Somogyi u 36
- Bartók u 25
- Kossuth u 4.
A tűzvédelmi berendezések kezelését csak a megfelelő áramtalanítási feladatok után szabad
megkezdeni.
3.2. Tűzoltás
A foglalkoztatottak kötelessége a tűzoltás.
A tűzoltási feladatokat a tűz méretének, jellegének megfelelően kell megkezdeni.
A tűzoltási feladatokat a tűzoltóság megérkezését követően a tűzoltóság utasításai alapján kell
segíteni.
3.3. Mentés
A foglalkoztatottak kötelessége:
- a személyek mentése, valamint
- az épület berendezéseinek, eszközeinek mentése.
A személyeket kell elsősorban menteni. Ha már minden személy mentése megtörtént, akkor
kerülhet sor a berendezések mentésére is
A személyek mentésénél gondoskodni kell arról, hogy minden olyan személy segítséget
kapjon, aki nem képes önerőből elhagyni az épületet.
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A mentést úgy kell megszervezni, hogy mindenki a lehető leghamarabb el tudja hagyni az
épületet.
A mentési útvonalakat és sorrendet a helyszínrajz mutatja.
A berendezések mentése során gondoskodni kell arról, hogy először a nagyobb értékű,
mozgatható berendezések mentése történjen meg.
Külön figyelmet kell szentelni azoknak az iratoknak, dokumentumoknak, melyek a
folyamatos, zökkenőmentes működtetéshez elengedhetetlenül fontosak, és pótlásuk nehézkes,
vagy lehetetlen lenne.
3.4. Rendfenntartás
A tűzoltási tevékenység és mentés közben kiemelt feladat a rendfenntartás, a pánik elkerülése.
A rendfenntartásban, a tűzriadó tervben foglaltak ésszerű, körülményekhez igazodó betartása
minden foglalkoztatott feladata.
3.5. Munkafolyamat, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás
A tűz észlelésekor a tűz jellegének megfelelően gondoskodni kell a további veszélyt
jelenthető eljárások, munkafolyamatok, tevékenységek leállításáról.
Általános szabály az, hogy tűz esetén gondoskodni kell az áramtalanításról.
Az áramtalanítást a főbejárati ajtó mellett a kültéri falban helyen található főkapcsolóval kell
elvégezni.

4. főbb veszélyforrások
A tűzoltás és mentés során figyelembe kell venni a következőket:
- veszélyforrást jelent a vegyszerek tárolási helye, azaz:
- nincs vegyszer tárolás
- ……………………………………………………………..
- a sok elektromos berendezés tárolási helye, azaz:
- …………………………………………………………….

Csatolt táblák:
1. számú tábla: a tűzriadó terv helyszínrajza

6 számú melléklet
Tűzcsap nyilvántartás

Tiszavárkony:
-

Ady Endre u. 2 ; 17 szám előtt
Árpád u 15 szám előtt

26

- Bajcsy-Zs. u 2; 38 szám előtt
- Bartók B. 25 szám előtt
- Latinka S. u 8 szám előtt
- Endre Király u. 1; 101; 111 szám előtt
- Kossuth u 4; 40 szám előtt
- Rákóczi u 15; 45 szám előtt
- Somogyi B. u. 6; 36 szám előtt
- József A u. 2 szám előtt
- Ságvári E u. 1 szám előtt
- Munkásőr u 14; 36 szám előtt
- Magnezit u. 10; 26; 8 szám előtt
- Táncsics M u 24 szám előtt
- Jókai u. 6; 17 szám előtt
- Szövetkezet u 6 szám előtt
- Jáger u 5 szám előtt
- Mező Imre u 6 szám előtt
- Béke u 6 szám előtt
- Könyök u 8 szám előtt
- Alkotmány u. 7 szám előtt
- Május 1 u 4; 7 szám előtt
- Bajcsy – Zs. u terménytároló előtt
- Bajcsy – Zs u. 62 szám előtt
- Bajcsy- Zs. u és József A. u sarok
- Sport pálya
ÖSSZESEN: 38 db.

Tiszavárkony – szőlő:
-

Posta dűlő 29 szám előtt
Újtelep 4 szám előtt
Szőlőkalja 3 db
Kereszt dűlő 3 db
Iskola dűlő 4 db
Posta dűlő 2 db
Újtelep 4 db.
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JEGYZŐKÖNYV
Tűzvédelmi oktatásról

Az oktatás helye: Tiszavárkony Endre Király út 37.
Az oktatás időpontja: 2012. március 13 du. 14 óra
Az oktatás időtartama: 30 perc
Az oktatást végző személy: Mészáros Zoltán polgármester
Az oktatás tárgya: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló
1996 évi XXXI törvény, valamint 30/1996 (XII.6.) BM rendelet és a 28/2011. (IX.6) BM
rendelet előírásai szerint a munkáltató tűzvédelmi feladatairól. Az oktatás tárgya a
munkavállalók tűzvédelmi feladatai, a tűz megelőzés lényege, valamint az alkalomszerű
tűzveszélyes tevékenység végzése feltételei. Az oktatás tárgya: a tűzvédelmi szabályzatban
foglaltak ismertetése.
Az oktatáson részt vettek, az oktatás anyagát megismerték:

NÉV

ALÁÍRÁS

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
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JEGYZŐKÖNYV
A Tűzriadó gyakorlat megtartásáról

A 30/1996. (XII.6.) BM rendelet 4. § (3) bekezdés alapján a Tűzriadó tervben foglaltak
végrehajtását 2012. március 13-án du. 15 órakor gyakoroltuk. A gyakorlás során probléma
nem merült fel. A gyakorlatot irányította: Mészáros Zoltán polgármester
A tűzriadó gyakorlat során jelen voltak:

NÉV:

ALÁÍRÁS:

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