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A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló, módosított 1996. évi 
XXXI. Törvény (továbbiakban: Ttv.) 19.§ (1) bekezdésében, a 33/1999.(IX. 24.) BM rende-
lettel módosított, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről kiadott 30/1996. (XII. 6.) BM rendele-
tében, valamint a 9/2008. (II. 22.) OTM rendeletben kiadott Országos Tűzvédelmi Szabály-
zatban (a továbbiakban: OTSZ) foglaltak alapján a Magyar Táncművészeti Főiskola (1145 
Budapest, Columbus u. 87-89.) tevékenységére vonatkozóan az alábbi  
 
 

Tűzvédelmi Szabályzat – ot kiadom. 
 
 
Elrendelem, hogy a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat - a kiadástól számított- 15 (tizenöt) 
napon belül a Magyar Táncművészeti Főiskola (a továbbiakban: MTF) dolgozói (munkaválla-
lói) tanulmányozzák át és annak megtörténtét az oktatási naplóban „ALÁÍRÓLAP”-on aláírá-
sukkal - az időpont rögzítésével- igazolják. 
A Tűzvédelmi Szabályzatban (a továbbiakban TvSz.) foglaltakat a MTF munkavállalói, (kül-

ső munkavállalók is) kötelesek betartani, az attól való eltérés a különböző, vonatkozó jogsza-

bályokban meghatározott jogkövetkezményeket vonhatja maga után. 

 
 
 
 
 
 
Budapest, 2009 ……………………. hó ……nap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ……………………………… 

 Rektor 
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I. Fejezet 

 
A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA 

 
1.1.) A Tűzvédelmi Szabályzat célja: 

A tűzvédelmi, és a tűzvédelmi tevékenységhez szorosan kapcsolódó jogszabályok elő-
írásaiban, a vonatkozó jogszabályok alapján kötelező szabványokban meghatározott 
követelmények megismerése, elsajátítása és maradéktalan betartása, betartatása. A lé-
tesítmények használata, a technológiai rendszerek üzemeltetése során a tűzveszélyes 
helyzet kialakulásának megelőzése, elhárítása, az esetleges keletkezett tüzek oltása és 
a környezet védelme érdekében az akadálymentes, biztonságos működéshez szükséges 
személyi-, tárgyi- és anyagi feltételek megteremtésének, a betartandó magatartási sza-
bályoknak a meghatározása. 

 
1.2.) Területi hatálya:  

A MTF épületeire 
- Központi épület (1145 Budapest, Columbus u. 87-89. ) 
- Szakmai épület (1145 Budapest, Columbus u. 87-89. ) 
- Porta épület (1145 Budapest, Columbus u. 87-89. ) 
- Tanszéki épület (1145 Budapest, Columbus u. 87-89. ) 
- Forgách József Kollégium (1145 Budapest, Amerikai u. 100.) 
- Vendégház (1146 Budapest, Csantavér u. 10.) 
- Táncpedagógusképző Intézet (1074 Budapest, Kazinczy u. 42-46.) 
valamint az összes bérelt létesítményére és helyiségére. 

  
1.3.) Személyi hatálya: 

- a MTF valamennyi dolgozójára,  
- a MTF hallgatóira, 
- a MTF területén tartózkodókra (külsős munkavállalókra, bérlőkre, tanulókra), vala-

mint a hatósági ellenőrzést tartó személyekre. 
 
1.4.) Időbeli hatálya: 

A Tűzvédelmi Szabályzat határozatlan időre szól és visszavonásig érvényes. 
Jelen Tűzvédelmi Szabályzat 2009 …….. hó …..nap lép hatályba. 

 
1.5.) A Tűzvédelmi Szabályzat betartása kötelező. Rendelkezéseinek megsértése, megsze-

gése a cselekmény, vagy mulasztás, illetőleg az azok nyomán bekövetkezett esemé-
nyek súlyától és nagyságától függően munkajogi, szabálysértési, vagy büntetőeljárást 
is vonhat maga után. Idegen személyek esetében a munkaterületről történő eltávolítás 
lehet a szankció. 
A Tűzvédelmi Szabályzat tartalmaz jogszabályokat, szabványokat, és azokkal együtt 
alkalmazandó és érvényes. 
A Tűzvédelmi Szabályzatban nem rögzített kérdésekben, a vonatkozó jogszabályok-
ban, jogszabályok alapján kötelezően alkalmazandó szabványokban foglaltak szerint 
kell eljárni. 

 
A Tűzvédelmi Szabályzat a mellékleteivel együtt érvényes. 
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II. Fejezet 

 
A TŰZVÉDELMI FELADATOKAT IS ELLÁTÓ SZEMÉLYEK 

FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
 

2.1. Tűzvédelmi szervezet 
A MTF Columbus utcai telephelye és egyéb épületei a 
„D”, azaz „Mérsékelten tűzveszélyes” tűzveszélyességi osztályba tartoznak. 

2.1.1. A létesítmények területein 200 főnél több személy végez munkát, illetve tanul, 
ennek megfelelően és a módosított 2/2002 (XII.12.) BM rendelet 6.§ e) pontja 
alapján a „D” tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítményben egyidejűleg, ahol 200 
főnél több személy végez munkát, illetve tanul, csak felsőfokú tűzvédelmi szakképe-
sítéssel rendelkező személy láthat el önállóan tűzvédelmi feladatokat. 

 
2.1.2. A MTF tűzvédelmi feladatait Kun Zoltán munka- és tűzvédelmi szaktanácsadó látja el, 

aki megfelelő tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkezik. A finanszírozás szerződés 
alapján történik. 

 
2.2. Rektor 
2.2.1 Dönt a MTF egészét érintő tűzvédelmi feladatok meghatározásáról, az ezek végrehaj-

tásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról. 
2.2.2 Szervezi és ellenőrzi a MTF tűzvédelmi tevékenységét a jogszabályoknak megfelelő 

végzését. Tűzvédelmi kérdésekben - ha szükséges- megfelelő tűzvédelmi ismeretekkel 
(felsőfokú tűzvédelmi képesítéssel) rendelkező szakember véleményét kikérni, in-
tézkedéseibe bevonni. Meghatározott időközönként figyelemmel kísérni és ellenőrizni 
a tevékenységet (személyi és tárgyi feltételek, beszámoltatás). 

2.2.3 Kiadja a MTF Tűzvédelmi Szabályzatát. 
2.2.4 A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a bérelt létesítmény, az 

épület, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér tűzveszélyességi osztályba sorolásá-
nak megváltoztatását teszi szükségessé, annak megkezdése előtt legalább tizenöt 
nappal kezdeményezi az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnál - az új 
tűzveszélyességi osztályba sorolásra vonatkozó javaslat megküldésével - köteles 
bejelenteni. 

2.2.5 Biztosítja mindazon (az egyszemélyi felelősségből adódó) vezetői, irányítói jogkörébe 
tartozó (személyi, tárgyi, és egyéb) feltételek megteremtését, amelyek a tűzvédelmi 
feladatok teljesítéséhez szükségesek. 

2.2.6 Biztosítja a tűzvédelmi követelmények megtartásának pénzügyi feltételeit (tervezés, 
költségvetés), így pl.: tűzvédelmi oktatás, továbbképzés, tűzvédelmi szakvizsgáztatás, 
tűzvédelmi felülvizsgálatok, tűzoltó technikai eszközök, felszerelések, készülékek be-
szerzése, stb. 

2.2.7 Gondoskodik az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatok, ellenőrzések, karbantartások 
megrendeléséről, elvégeztetéséről és a feltárt hiányosságok megszüntetéséről. 

2.2.8 A területileg illetékes önkormányzati tűzoltóság szakembereivel részt vesz a MTF 
területén – esetlegesen - keletkezett tűzeset körülményeinek feltárásában, intézkedik a 
vizsgálat során feltárt hiányosságok felszámolására. 
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2.2.9 Vezetői, irányítói jogkörében részt vesz, vagy - írásban meghatalmazott - intézkedésre 

jogosult megbízottjával képviselteti magát a hivatásos önkormányzati tűzoltóság által 
tartott ellenőrzésen, gondoskodik a feltárt tűzvédelmi hiányosságok, szabálytalanságok 
maradéktalan felszámolásáról. Erről írásban értesíti az ellenőrzést végzőt. 

2.2.10 Saját hatáskörében - szükség szerint - igényli a BM OKF Műszaki Biztonsági Engedé-
lyezési Főosztály ellenőrzését. 

2.2.11 Jogosult: 
2.2.11.1.A TESZ területén bármely munkahelyen és időpontban tűzvédelmi ellenőrzést tarta-

ni. 
2.2.11.2.Felelősségre vonással élni a tűzvédelmi előírások megszegőivel szemben 
2.2.11.3.Valamennyi a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatot, intézkedést saját hatáskörébe 

vonni. 
2.2.11.4.Egyedi esetekben - a vonatkozó jogszabályok keretein belül – igazgató főorvosi uta-

sításokkal szabályozhatja a tűzvédelmi tevékenységet. 
 
2.3.  A gazdasági főigazgató tűzvédelmi feladatköre 
 
2.3.1. A MTF SZMSZ-e alapján a gazdasági főigazgató látja el a MTF rektor tűzvédelmi 

feladatait. 

2.3.2. Irányítja, és folyamatosan figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szaktanácsadó munkáját. 

2.3.3. A MTF Rektorának megbízásából tűzvédelmi intézkedési joga a MTF egész területé-
re és minden vezetőjére, dolgozójára kiterjed. 

2.3.4. Gondoskodik a szervezeti egységek tűzvédelmi feladatainak koordinálásáról. 

2.3.5. A tűzvédelmi rendelkezések végrehajtását akadályozó körülmények, illetve közvet-
len tűzveszély esetén haladéktalanul intézkedik azok megszüntetésére. 

 
2.4. Intézetek, Gimnázium és Kollégium igazgatóinak tűzvédelmi feladatköre 
 
2.4.1. Biztosítják az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek területén a tűzvédelmi sza-

bályok, előírások érvényre juttatását, ellenőrzik azok végrehajtását és folyamatos be-
tartását. 

2.4.2. Az irányításuk alá tartozó szervezeti egység tűzvédelmi helyzetére kiható bármilyen 
változást (új helyiség kialakítása, raktározási mód megváltoztatása, stb.) annak vég-
rehajtása előtt legalább 15 nappal köteles a gazdasági főigazgatónak a tudomására 
hozni, a területileg illetékes tűzoltósághoz való írásbeli bejelentés (szemlekérelem) 
céljából. 

2.4.3. A szervezeti egység működési területén keletkezett tűzről a területileg illetékes tűzol-
tóság értesítésével párhuzamosan a gazdasági főigazgatót és a tűzvédelmi tanácsadót 
is kötelesek értesíteni. 

2.4.4. Részt vesz a területileg illetékes tűzoltóság által a vezetése alatti Intézmény területén 
megtartott szemlén, ellenőrzésen és egyéb hatósági eljáráson, akadályoztatása esetén 
intézkedésre jogosult megbízottjával képviselteti magát. 

 
 
 



7 

 

2.5 A tűzvédelmi szaktanácsadó tűzvédelmi feladatai 

 
2.5.1. Elkészíti a MTF Tűzvédelmi Szabályzatát, jogszabályi változás, vagy egyéb szükséges 

ok miatt a javasolt módosítást előterjeszti a rektornak, illetve a gazdasági főigazgató-
nak. 

2.5.2. A tűzvédelemre vonatkozó jogszabályokat folyamatosan figyelemmel kíséri, a válto-
zások alapján a szükséges intézkedéseket megteszi, illetve javaslatokat tesz a gazdasá-
gi főigazgatónak, vagy annak írásban kijelölt megbízottja részére. 

2.5.3. A tűzvédelemre vonatkozó jogszabályokban, a Tűzvédelmi Szabályzatban és a Tűzri-
adó Tervben foglaltak végrehajtását elősegíti, és rendszeresen ellenőrzi. Hiányosság 
esetén intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez azok megszüntetésére, szükség 
esetén felelősségre vonást javasol. 

2.5.4. Megszervezi a tűzjelzés és a tűzoltásban való részvétel rendjét. 

2.5.5 Esetenként ellenőrzi, indokolt esetben megtiltja a tűzveszélyes tevékenység végzését. 

2.5.6 Évente legalább két alkalommal a MTF illetékes vezetői előzetes értesítésével és rész-
vételével, tűzvédelmi ellenőrzést tart, észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíti és a sürgős 
intézkedést igénylő esetekben haladéktalanul, egyébként a szemlét követő 6 munkana-
pon belül átadja a gazdasági főigazgatónak. 

2.5.7. A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint megszervezi a belépő munkavállalók 
előzetes, valamint az ismétlődő oktatásokat, és végrehajtását ellenőrzi. 

2.5.8. Megszervezi a szükséges tűzvédelmi szakvizsgáztatást. 

2.5.9. Tűzvédelmi szempontból véleményezi a tervezett átalakításokat, a technológiai válto-
zásokat. 

2.5.10. Vezeti, kezeli és megőrzi a tűzvédelmi nyilvántartásokat, dokumentációkat. 

2.5.11. Képviseli a MTF-t a hatóságok tűzvédelmi ellenőrzései, eljárásai során. 

2.5.12. Bejelenti, kivizsgálja, jegyzőkönyvezi, és nyilvántartja a bekövetkezett tűzeseteket, 
megteszi a további szükséges intézkedéseket (a tűzeseteket kiváltó ok vagy a tűzoltást 
akadályozó szabálytalanságok feltárása és intézkedés azok megszüntetése iránt stb.). 

2.5.13. Elvégezni az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység előzetes egyeztetését, engedély 

kiadásának megszervezését, az abban foglaltak betartásának ellenőrzését.  
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2.6. A műszaki osztályvezető tűzvédelmi feladatai 
 
2.6.1. Felelős az irányítása alá tartozó terület tűzvédelméért, a tűzvédelem létesítési és 

használati előírások, szabályok megtartásáért. A személyes felelősségén túlmenően 
köteles a tűzvédelem munkáját elősegíteni, támogatni. 

2.6.2. Rendszeresen ellenőrzi az irányítása alá tartozó szervezeti egységek és annak helyi-
ségei tűzvédelmi használati szabályainak megtartását, intézkedik a hiányosságok 
megszüntetése érdekében. 

2.6.3. Az irányítási területére vonatkozóan, a tűzvédelmi helyzetre kiható minden változta-
tást, annak megkezdése előtt 15 nappal köteles a tűzvédelmi szaktanácsadóval kon-
zultálva bejelenteni a gazdasági főigazgatónak. 

2.6.4. Felügyelete alá tartozó területen, a tűzvédelmi szervek által tartott ellenőrzésen köte-
les részt venni, valamint felkérésükre a tűzvédelemmel kapcsolatos tájékoztatást 
megadni, tevékenységüket elősegíteni. 

2.6.5. Gondoskodik arról, hogy a felügyelete alá tartozó területen az újonnan munkába állí-
tott (új belépő), illetve áthelyezett dolgozó munkába állítás előtt megismerje az álta-
lános tűzvédelmi előírásokat, és azt aláírásával igazolja. Biztosítja, hogy a dolgozók 
évente egy alkalommal a helyi sajátosságok és az általános tűzvédelmi előírások 
alapján ismétlődő oktatásban részesüljenek, a szervezett oktatáson részt vegyenek. 

2.6.6. Az irányítása alá tartozó területen figyelemmel kíséri a tűzveszélyes tevékenységet. 
A tevékenység megkezdése előtt érdeklődik a gazdasági igazgatótól, hogy van-e erre 
engedély kiadva, kéri intézkedését. Engedély hiányában a munkavégzést megtiltja. 

2.6.7. Biztosítja a tűzvédelmi felszerelések, eszközök, készülékek készenlétben tartását, 
hozzáférhetőségét. A tűzvédelem célját szolgáló felszereléseket, eszközöket eredeti 
céljuktól eltérően használni tilos. Hiányosság esetén intézkedik azok felszámolására. 

2.6.8. A kézi tűzoltó készülékek meglétéért, elhelyezéséért és karbantartásáért a szervezeti 
egység (munkaterület), közvetlen vezetője a felelős. A tűzoltó készülék meghibáso-
dását, elhasználódását ezért a tűzvédelmi szaktanácsadónak, illetve a gazdasági fő-
igazgatónak haladéktalanul jelezni kell. 

 

2.7.  Munkavállalók tűzvédelmi feladatai 
 
2.7.1. Kötelesek a munkahelyükre vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, előírásokat megis-

merni, ennek érdekében a tűzvédelmi oktatáson részt venni, az ott szerzett ismerete-
ket hasznosítani. 

2.7.2. Tevékenységük során kötelesek a tűzesetek megelőzése érdekében a tűzvédelmi 
szabályokat betartani. 

2.7.3. Kötelesek közreműködni az esetlegesen keletkező tűz jelzésével, oltásával és a men-
tési munkálatok elvégzésével kapcsolatos feladatokban. 

2.7.4. Tűzvédelmi hiányosságok észlelése esetén kötelesek a hiányosságok megszüntetése 
érdekében a tőlük elvárható intézkedést megtenni, amennyiben hatáskörüket, lehető-
ségüket ez meghaladja, azt jelezni a Rektornak és a MTF tűzvédelmi szaktanácsadó-
nak. 

2.7.5. Kötelesek betartani a tiltó és figyelmeztető táblák előírásait, jelzéseit. 
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2.7.6. Kötelesek elsajátítani a tűzvédelmi felszerelések kezelését. 
2.7.7. A munkához szükséges tűzveszélyes anyagból csak a szükséges mennyiséget hasz-

nálhatják és a munka befejezése után a tűzveszélyes anyagot (folyadékokat) vissza 
kell rakni a kijelölt tárlóhelyre, illetve a fém szekrényekbe. 

2.7.8. Minden helyiségben a munka, tevékenység befejezése után kötelesek ellenőrizni a 
tűzvédelmi használati szabályok megtartását és gondoskodni kell a szakaszos- és fő-
áramkörű áramkörök áramtalanításáról, az elektromos gépek kikapcsolásáról. 

2.7.9. Bármiféle elektromos műszer vagy berendezés éjszakai (este 8 és reggel 7 óra közöt-
ti) vagy hétvégi használatát a MTF portáján írásban be kell jelenteni, és ez csak a 
Rektor engedélyével történhet! Ez a rendelkezés a már a hosszabb idő óta üzemelte-
tett és bejelentett műszerekre és berendezésekre is vonatkozik. Az engedély megadá-
sához a MTF tűzvédelmi szaktanácsadójának hozzájárulására is szükség van. 

2.7.10. A tanítási, oktatási idő utáni és a hétvégi (szombat és vasárnap) napokon a Rektor-
nak kell írásban hozzájárulnia a munkavégzéshez, mely engedélyt a MTF portáján 
kell leadni aznap, a dolgozók nevével és az épület, irodák, balett termek pontos 
megnevezésével annak érdekében, hogy a portaszolgálat pontosan tudja, hogy ezen a 
napokon és időintervallumban, hányan tartózkodnak a létesítményben és, hogy hol. 

2.7.11. A tapasztalt tűzvédelmi szabálytalanságokat meg kell szüntetni. Az ellenőrzés ter-
jedjen ki a Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó előírásainak megtartására, többek kö-
zött: 
- villamos készülékek, fogyasztók használaton kívül helyezése, 
- villamos berendezések feszültségmentesítése, 
- keletkezett hulladékok eltávolítása, 
- tűzveszélyes anyagok szabályos tárolása, 
- minden egyéb, tűz keletkezését előidézhető, vagy a tűz oltását kedvezőtlenül 

befolyásoló körülmény megszüntetése. 
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III. fejezet 
 

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS 
 

 
3.1. A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása céljából az anyagokat, a 

veszélyességi övezeteket, a helyiségeket, a szabad tereket, az épületeket, a műtárgya-
kat, az építményeket és a létesítményeket tűzveszélyességi osztályba kell sorolni. 

3.2. A tűzveszélyességi osztályba sorolást a tűzvédelmi szaktanácsadó végzi, illetve a Rek-
torral egyeztetve, a 2. számú mellékletben szereplő formanyomtatványon rögzíti. A 
meghatározott, megállapított tűzveszélyességi osztály(ok) jelét a létesítmények (épüle-
tek, helyiségek, szabadterek) alaprajzán -a m2 jelölésével- is rögzítenie kell. 

3.3. A tűzveszélyességi osztályba sorolás a Tűzvédelmi Szabályzat melléklete. 
 

A Magyar Táncművészeti Főiskolán tűzveszélyes tevékenységet nem folytatnak. 
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IV. fejezet 
A MTF HELYISÉGEINEK  

TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYAI 
 

4.1. Általános előírás: 
4.1.1. A helységeket, a használatbavételi (üzemeltetési) engedélyében meghatározott 

rendeltetésnek megfelelően szabad használni. 

4.1.2. Az épületen belül és kívül folyó minden átalakítási, felújítási és beruházási munkáknál 
az érvényben lévő tűzvédelmi jogszabályokat, valamint az építési munkákkal kapcso-
latos 45/1997 (XII.29.) KTM rendelet, és a 46/1997(XII.29.) KTM rendelet előírá-
sait be kell tartani. Továbbá a szabványokat és a hatósági határozatokat szintén be 
kell tartani, amelyeket a tervezésnél, kivitelezésnél, műszaki átadás-átvételnél és 
üzembe helyezésnél érvényre kell juttatni.  

4.1.3. A tervezésnél, az építészeti és gépészeti tervdokumentáció tűzvédelmi fejezetet kell, 
hogy tartalmazzon, amelynek előírásait a kivitelezésnél be kell tartani. A kivitelezés 
során a vonatkozó előírásokat szem előtt tartva kell a munkát elvégezni. A tervezőnek 
és kivitelezőnek nyilatkoznia kell a vonatkozó tűzvédelmi rendelkezések, szabvá-
nyok előírásainak betartásáról. 

4.1.3. Világításra csak a kereskedelmi forgalomban kapható, szabványos elektromos eszkö-
zök alkalmazhatók. 

4.1.4. Elektromos berendezésekre, világító eszközökre, fűtőtestekre éghető anyag helyezése 
még átmenetileg is TILOS! 

4.1.5. Az épületekben, irodákban, tantermekben, balett termekben, raktárakban 
TILOS a DOHÁNYZÁS! 
Dohányzásra kijelölt hely: szabadtéren kint, ahol nem éghető edényzet lett rendsze-
resítve és a vezetőség által kijelölt terület. 

A MTF területén a Tűzvédelmi Szabályzata szerint a kijelölt dohányzó helyek: 

Központi épület 

- a magas földszinten kialakított dohányzó helyiség 

- a park kijelölt helyein 

Szakmai épület 

- épület bejárata előtti szabad terület 

Tanszéki épület 

- épület előtt kijelölt helyek  

Kollégium 

- az udvar kijelölt helyén 

Táncpedagógusképző Intézet 
- a különálló, tűzmentesített faházban 
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4.1.6. A MTF Szakmai épületében beépített füstjelző rendszer, érzékelő központtal került 
kiépítésre (porta), ezek működőképességéről, karbantartásáról folyamatosan gon-
doskodni kell (negyedévente) és dokumentálni a megfelelő képesítésű szakembernek. 
(Beépített tűzvédelmi berendezések felülvizsgálatát, javítását, karbantartását végzők). 
A MTF egyéb épületeiben, telephelyein beépített tűzjelző rendszer nem került kiépí-
tésre. 

4.1.7. Az elektromos berendezések, készülékek csak különálló, vagy – szabványos - egyesí-
tett dugaszoló aljzatokról működtethetők. 

4.1.8. A MTF működésével és tevékenységével kapcsolatos, tűzvédelmi jellegű ügyiratok 
egy példányát a műszaki vezető irodájában kell tartani, a telephelyeken is egy példányt 
el kell helyezni. 

Azokat az ellenőrzést végző részére – felkérésére - be kell mutatni. 
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4.1.9. A MTF helyiségeinek megnevezése és tűzveszélyessége 

Irodák, tantermek, balett termek, tárgyalók: 
„D” Mérsékelten Tűzveszélyes 

 

- A napi munka során keletkezett papírhulladékokat papírkosárba kell elhelyezni. A mun-
kanap befejezésekor az összegyűlt hulladékot az erre a célra kijelölt hulladéktárolóba kell 
elvinni. 

- A papírkosárba gyufát és cigarettavéget még eloltott állapotban is szigorúan tilos bedobni! 
- A helyiségekben csak az irodai munkához és a rendeléshez szükséges anyagokat (iratokat, 

irodagépeket, iroda felszereléseket, vizsgálatra szolgáló műszerek) szabad tartani nagy 
mennyiségű papír felhalmozása szigorúan tilos! 

- Az elintézett ügyiratokat munkaidő végén lehetőleg irattartó szekrényben kell elhelyezni.  
A helyiségben dohányozni tilos! 

- Elektromos berendezés csak úgy üzemeltethető, hogy a környezetre nézve gyújtási ve-
szélyt ne jelentsen. A munka befejezése után az elektromos berendezések 
áramtalanításáról gondoskodni kell. 

- Fűtőberendezés, valamint éghető anyagok között olyan távolságot kell tartani, hogy az 
éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés 
mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt. 

- A fűtő- és világító testekre éghető anyagot tenni tilos! 
- A fővonalú telefonkészülékek közelében, jól látható helyen el kell helyezni a tűzoltóság 

hívószámát (közvetlen vezetékes vonalas telefonról *105, valamint a porta hívószámát: 
110 ). 

- A számítógépek, irodagépek, műszerek közelében csak a munkavégzéshez szükséges mi-
nimális mennyiségű, éghető anyag tárolható. 

- A közlekedési utakat állandóan szabadon kell tartani. 
- A dolgozókat a számítógépekre, irodagépekre, műszerekre vonatkozóan tűzvédelmi okta-

tásban kell részesíteni, annak megtörténtét dokumentálni kell. 
- A számítógépek, irodagépek közelében, folyosón az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas 

kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. 
- A tűzoltó készüléket jól látható és könnyen hozzáférhető helyen, lehetőleg kijárat, illető-

leg a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni. Állandóan használható, üzemképes 
állapotáról gondoskodni kell, helyéről eltávolítani vagy rendeltetésétől eltérő célra hasz-
nálni nem szabad. 

- Az irodahelyiségből, a rendelőből a munka befejezése után utolsónak távozó dolgozó kö-
teles ellenőrizni és megszüntetni az olyan veszélyhelyzeteket, amelyek tüzet okozhatnak. 

- Az irodában, rendelőben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl.: nyílt lánggal tör-
ténő hegesztés) folytatni csak előzetes írásbeli engedély birtokában szabad. 

- Az irodákban, rendelőkben nyílt láng (gyertya, füstölő, stb.) még ideiglenesen sem hasz-
nálható! 
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Konyha, étkező, melegítőkonyha, tárolók: 
„D” Mérsékelten Tűzveszélyes 

 
- A helyiségeket csak a rendeltetésének megfelelő célra szabad használni. 
- A sütő (főző), hűtő, mikró konyhai berendezések kezelési és karbantartási utasításainak 

előírásait maradéktalanul be kell tartani. 
- Amennyiben a berendezés működtetése közben rendellenességet észlelnek, kötelesek azt 

azonnal szakemberrel megvizsgáltatni. 
- A tűzhely, kávéfőző berendezés, csak állandó felügyelet mellett használható. 
- Gázzal működő tűzhely berendezést használat után el kell zárni (gázelzáró szerelvényeket). 

- A konyha helységeiben, raktáraiban „A-B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot 
tárolni, raktározni szigorúan tilos (pl.: PB gázpalack stb.)! 

- A helyiségekben dohányozni tilos! 

- A helyiségek tűzvédelmére 6 kg-os porral oltókat és, vagy 2 kg-os CO2 gázzal oltó tűzoltó 
készülékeket kell készenlétben tartani a folyosókon. 

- A tevékenység befejezése után az áramtalanításról, a berendezések üzemen kívül helyezé-
séről (kivéve hűtő) gondoskodni kell. 

- A tevékenység vagy napi munka befejezése után a helyiséget utolsóként elhagyó dolgozó-
nak meg kell győződnie arról, hogy tűzveszély nem áll-e fenn, és a gáz elzáró szerelvények 
zárt állapotban vannak, ha igen köteles azt megszüntetni. 

 
Öltözők: 

„D” Mérsékelten Tűzveszélyes 
 

- A helységet csak rendeltetésüknek megfelelő célra szabad használni. 
- A helységben tűzveszélyes anyagot, folyadékot tárolni nem szabad. 
- A helyiségek tűzvédelmére 6 kg-os ABC porral oltókat és, vagy 2 kg-os CO2 gázzal oltó 

tűzoltó készüléket kell elhelyezni a folyosón. 

- Az öltözőhelységben kizárólag a munkavállalók, személyes dolgai tarthatók (fém szek-
rényben), azonban könnyen gyúló anyag (folyadék, gáz) nem helyezhető el (pl.: munka 
előtti bevásárlást követő tárolás hazavitel céljából). 

- Tüzelő- és fűtőberendezés, valamint éghető anyagok között olyan távolságot kell tartani, 
hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzeme-
lés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt. 

- A helységekben a dohányzás tilos!  
- A figyelmeztető és tiltó táblát jól látható helyen kell elhelyezni.  
- A munka befejezése után az utolsónak távozó dolgozó köteles ellenőrizni és megszüntetni 

az olyan veszélyhelyzeteket, amelyek tüzet okozhatna. 
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Közlekedők, előterek és folyosók: 

„D” Mérsékelten Tűzveszélyes 
 
- A közlekedési utak, menekülési útvonalak, előterek és a bejárati ajtók szabadon tartásáról 

folyamatosan gondoskodni kell. Azokat eltorlaszolni, leszűkíteni - úgy, hogy a menekü-
lés lehetőségét akadályozza - még átmenetileg sem szabad. 

- A biztonsági berendezéseket, elektromos kapcsolószekrényeket, valamint a tűzoltó készü-
lékeket, tűzvédelmi felszereléseket, fali tűzcsapokat eltorlaszolni tilos! 

- A közlekedőkről a munka befejezése után utolsónak távozó dolgozó köteles ellenőrizni és 
megszüntetni az olyan veszélyhelyzeteket, amelyek tüzet okozhatnak. 

 

Raktárak, tárolók, irattár, alagsori tárolók, könyvtár, épületek padlásterei: 

„C” Tűzveszélyes 

 
- A helységet használatbavételi (üzemeltetési) engedélyében meghatározott rendeltetésnek 

megfelelően szabad használni. 

- A helységben a dohányzás és nyílt láng használata szigorúan TILOS!  
- Ezt, a helyiségek ajtóin szabványos táblával kell jelölni. 
- A helységekben, tűzveszélyes tevékenységet folytatni csak előzetes írásbeli (alkalomszerű 

tűzveszélyes tevékenység) engedély birtokában szabad. 

- A közmű nyitó- és zárószerkezetet, valamint a villamos főkapcsolót jól láthatóan meg 
kell jelölni. Azokat eltorlaszolni, lezárni szigorúan tilos (pl. elektromos főkapcsoló körbe-
pakolása) 

- A munkahelyek és az üzemeltetés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló hely-
ségeinek, kiürítésre számításba vett ajtóit (az olyan helyiség ajtóit, amelyben emberek 
tartózkodnak) lezárni nem szabad. 

 

Tárolás szabályai: 

Az üzemi helyiségben és a raktározásnál - ömlesztett tárolást kivéve - legalább a következő 
szélességű utat kell biztosítani: 

- a 40 méternél szélesebb helységekben, középen vagy két oldalon, a 80 méternél szélesebb 
helységekben pedig 40 méterenként, hosszirányban egyenes vonalban végighaladó 3 méter 
széles, mindkét esetben 30 méterenként, 1,8 méter széles keresztirányú utat; 

- a 40 méternél nem szélesebb helységben, hosszirányban 2,4 méter széles, valamint 30 méte-
renként 1,8 méter széles keresztirányú utat 

- a 15 méternél nem szélesebb helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem szélesebb helyiség-
ben 1 méter széles hosszirányú utat; 

- éghető anyag zárttéri raktározásánál, tárolásánál 5 méter tárolási magasságig 1,8 mé-
ter, nagyobb tárolási magasság esetén 3 méter széles hosszirányú, s azon kereszt-
irányban 25 méterenként 1 méter széles utat, kell biztosítani 
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- Az üzemi és tároló helyiségekben - a 400 m2-nél kisebb alapterületű helyiség és az állvá-
nyos raktározás kivételével - a 2,4 méteres és az ennél szélesebb utak széleit jól láthatóan meg 
kell jelölni. Nem kell megjelölni azokat az utakat, amelyeket falsík, beépített gépsorok és be-
rendezések határolnak. 
- A raktárban éghető anyagú födém, tetőszerkezet és a tárolt éghető anyag között legalább 1 
méter távolságot kell biztosítani. A könyvtárban a könyvek tárolására polcokat, állványokat 
kell alkalmazni. Az állványok elhelyezésénél ügyelni kell, hogy a könyvek a fűtőtestektől és 
annak csővezetékeitől legalább 30 cm távolságra legyenek. A könyvtár, irattárak, tárrolók, 
raktárak, padlástéri, alagsori tárolók helységeiben A-B” tűzveszélyességi osztályú anyagot 
és éghető folyadékot tárolni szigorúan tilos! 
- A raktározott, tárolt anyagok sorok, oszlopok közötti és egyéb közlekedési utakat, megfelelő 
mozgást biztosító szélességben mindig szabadon kell hagyni, azokat eltorlaszolni még átme-
netileg sem szabad. 

- A helységet állandóan tisztán kell tartani. 
- A raktárak és egyéb rendeltetésű helységek bejáratai közelében, valamint a sorok oszlopok 
között jól látható és könnyen hozzáférhető helyen az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas 
tűzoltó készülékeket kell elhelyezni. 
- Fő szabály, hogy minimum 200 m2-enként és szintenként 6 kg-os ABC porral oltó ké-
szülékeket kell készenlétben tartani, hiszen a könyvtárak, irattárak, alagsori, tetőtéri 
tárolók, raktárak oltásánál a szilárd tüzek oltására is alkalmas tűzoltó készülékekre van 
szükség. 
- A raktárak és helységek villamos rendszerének tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatát 
legalább 6 (hat) évenként el kell végeztetni és a tapasztalt hiányosságokat haladéktalanul 
meg kell szüntetni. A vizsgálatot és javítást ellenőrizhetően dokumentálni kell. 

- A helyiségben tartózkodó (tevékenységet végző) és utolsóként távozó dolgozó köteles 
meggyőződni arról, hogy a tűzveszély lehetősége ki van zárva (áramtalanítás). Szükség 
esetén gondoskodni kell a szabálytalanság megszüntetéséről. 
 

A MTF területein „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot nem tárolnak. 

 

Elektromos kapcsolóterek 

„D” Mérsékelten tűzveszélyes 
 
- A kapcsolóteret csak a rendeltetésének megfelelő célra szabad használni, ezért tárolásra 

felhasználni tilos! Az elektromos berendezések (kapcsolók, biztosítók) hozzáférhetőségét 
folyamatosan biztosítani kell. Az elektromos berendezések hovatartozását (kapcsoló, bizto-
sító) és ki- bekapcsolt állapotát tartós felirattal jelölni kell. 

- Az elektromos helyiségek- térrészek tűzvédelmére a folyosókon 1 db 6 kg-os ABC porral 
oltókat, vagy 2 db 2 kg-os CO2 gázzal oltókat kell készenlétben tartani helységenként.  
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 Gépkocsi parkolók: 

„D” Mérsékelten tűzveszélyes 
 

- Az építmény előtt csak olyan járművek használhatók, amelyeknél a vonatkozó műszaki és 
biztonsági előírások megtartása és rendeltetésszerű használata esetén tűz- vagy robbanás-
veszély nem következhet be. 

- Több gépjármű tárolása (munkaidő lejárta után) esetén azokat úgy kell elhelyezni, hogy a 
gépjárművek ajtói legalább az egyik oldalon teljes szélességükben nyithatóak legyenek, az 
egymás mögött álló gépjárművek között pedig legalább 1 méter távolságot kell megtartani. 
Gépjárművet kapualjban csak úgy szabad elhelyezni, hogy a gépjármű egyik oldalán a köz-
lekedésre legalább 2 méter széles út szabadon maradjon. 

- Gépjárművet udvarban az ajtó, ablak, erkély, kiürítésre, menekítésre szolgáló lépcső füg-
gőleges vetületétől minden irányban 2 méter távolságra szabad elhelyezni. 

- A tűzoltóság vonulása és működése céljára, ha arról jogszabály másként nem rendelkezik, 
az építményekhez olyan utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó 
gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére. 

- Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó 1 ha-nál, „C” tűzveszélyességi osztály 
esetén 5 ha-nál nagyobb alapterületű létesítménynél két, a tűzoltó gépjárművek közlekedé-
sére alkalmas bejáratot - ha erre lehetőség van két oldalon - kell létesíteni. Nem kell két ol-
dalon bejáratot létesíteni zárt beépítés esetén, továbbá azoknál a mezőgazdasági létesítmé-
nyeknél, amelyek megközelítése csak külön út építésével lenne biztosítható. 

- A létesítmények közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszer-
zési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely al-
kalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére. 

- A járműre vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartásáért az üzemben tartó, illetőleg a 
jármű vezetője a felelős. 

- A forgalomba hozó, illetőleg az üzemben tartó a külön jogszabályban meghatározott jár-
műveket az ott megállapított típusú, nagyságú és számú tűzoltó készülékkel köteles ellátni. 

- A tűzoltó készüléket a járművön a vonatkozó jogszabály szerint kell elhelyezni úgy, hogy 
állandóan hozzáférhető, vontatás esetén a vontató és a szállítmány tűzvédelmére egyaránt 
felhasználható legyen. 

- A járművek jogszabályban meghatározott időszakos műszaki felülvizsgálata során a vizs-
gálatot végző szervnek a vonatkozó általános tűzvédelmi követelmények érvényesülését is 
ellenőriznie kell. 

- A gépjárműtároló helyiséget és a tároló helyet úgy kell kialakítani és használni, hogy a 
gépjárművek - szükség esetén - gyorsan és biztonságosan eltávolíthatók legyenek.  

- Az éghető folyadékot és gázt szállító gépjárművet csak erre a célra létesített külön gépjár-
műtároló helyiségben vagy tároló helyen, illetőleg a más gépjárművektől elkülönítve sza-
bad elhelyezni úgy, hogy azok bármelyike a többi gépjármű mozgatása nélkül kiállhasson. 
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- A jármű villamos berendezését feszültségmentesíteni kell. 

- Gépjárműtároló helyiségben vagy tároló helyen éghető folyadékot, éghető gázt - a gépjár-
műbe épített üzemanyagtartály kivételével - tárolni nem szabad. Üzemanyagot, éghető fo-
lyadékot, gázt lefejteni, illetőleg a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó 
tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag-ellátó berendezésen javítást végezni tilos. 

 

Porta: 
„D” Mérsékelten tűzveszélyes 

 
- A helyiséget csak rendeltetésének megfelelően szabad használni. 
- A Tűzoltóság hívószámát (105) fővonalú távbeszélő készülék mellett, illetve mobil telefon 

is használható állandóan üzemkész legyen, jól látható helyen el kell helyezni. 
- A tűzkazetta kulcsait (gázfogadó helységnek, kazánháznak, trafóháznak, liftgépháznak, 

elektromos kapcsolóhelységeknek, elektromos kapcsolószekrényeknek stb. a kulcsa) min-
dig a portán kell tartani és a tűzoltóság részére azonnal át kell nyújtani, egy esetleges tűz 
esetén. Továbbá a tűzoltóság kiérkezésekor át kell adni a Tűzriadó Tervet. 

- A létesítmény felügyeletét 24 órás portaszolgálat látja el. A portások szolgálatuk átvétele-
kor kötelesek meggyőződni a létesítmény biztonságának állapotáról, illetve a tűzvédelmi 
követelmények teljesüléséről. A szolgálatot teljesítő portásnak este 2000 óra után az egész 
létesítményt át kell vizsgálnia, és dokumentálni kell a bent tartózkodó személyek számát. 
A portaszolgálatot ellátó váltáskor a beépített tűzjelző rendszer működő képességét napló-
ban kötelesek dokumentálni. 

- A portaszolgálatot teljesítő személy tűz esetén köteles a Tűzvédelmi Szabályzat és Tűzria-
dó Terv szerint eljárni. 

 
 Hőközpont, kazánház: 

 „C” Tűzveszélyes 

 
- A helyiségeket rendeltetésének megfelelő célra szabad használni.  
- Tüzelő- és fűtőberendezés, valamint éghető anyagok között olyan távolságot kell tartani, 

hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzeme-
lés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt. 

- Az épületek alagsoraiban található hőközpontok „D” mérsékelten tűzveszélyes tűzveszé-
lyességi osztályba tartoznak, viszont a központi kazánház „C” Tűzveszélyes tűzveszélyes-
ségi osztályba tartozik. 

- A helységekben a dohányzás tilos! A figyelmeztető és tiltó táblát jól látható helyen kell 
elhelyezni.  

- Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést sza-
bad használni. 

- A tüzelő-, fűtőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő, és arra al-
kalmas személyre szabad bízni. 

- A helységben "A-B" tűzveszélyes anyagot és mindenféle anyag tárolása, raktározása szigo-
rúan tilos! 
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- A központi kazánház tűzvédelmére a bejárati ajtó közelében vagy a kazánok előtt 4 db 12 

kg-os ABC porral oltót kell készenlétben tartani. Az alagsori hőközpontok tűzvédelmére a 
folyosókon 1-1 db 6 kg-os ABC porral oltót kell készenlétben tartani. 

- A helyiségből utolsónak távozó személy kötelessége ellenőrizni és megszüntetni az olyan 
veszélyhelyzeteket, amelyek tüzet okozhatnak. 

 
Felvonók és gépházak: 

 „D” Mérsékelten Tűzveszélyes 

 
- A helyiséget csak rendeltetésének megfelelő célra szabad használni, ezért raktározni tilos! 

- A felvonóban nyílt láng használata és dohányzás tilos! A figyelmeztető és tiltó táblát a 
liftben jól látható helyen kell elhelyezni.  

- Az elektromos berendezést és világítást a vonatkozó szabvány figyelembe vételével kell 
létesíteni, használni. 

- A felvonók részére 1 db leválasztó főkapcsolót kell létesíteni. 
- A felvonókban (világító testre) éghető anyagot árnyékolás céljára elhelyezni tilos! 
- A felvonó gépházban és a járószékben "A-B" tűzveszélyes anyagot tárolni tilos! 
- Az épületben történő vízömlés esetén, amint a felvonóházban folyik, a felvonót le kell állí-

tani, üzemen kívül kell helyezni. 
- Tűz esetén a felvonót a földszintre le kell hozni, s csak ekkor lehet áramtalanítani.  
- A felvonógépházak tűzvédelmére 1-1 db 2 kg-os CO2 gázzal oltó készüléket kell elhelyez-

ni.  
- A felvonókból ill. gépházból utolsóként távozó személy köteles megvizsgálni, hogy tűzve-

szélyre utaló körülmény fenn áll-e, s ha igen azt köteles megszüntetni. 
 

Karbantartó műhelyek:  

„D” Mérsékelten tűzveszélyes 

 
- A helyiségeket csak a rendeltetésének megfelelő célra szabad használni. 
- A helyiségben csak a vonatkozó rendelkezések szerinti üzemeltetési engedéllyel rendelke-

ző helyen és megfelelően kiképzett tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező szakemberek 
végezhetnek nyílt lánggal történő munkafolyamatokat (hegesztés). 

- Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak e tevékenység végzésére alkalmas és 
engedélyezett helyiségben, helyen szabad végezni. Minden egyéb helyen végzett tűzve-
szélyes tevékenység alkalomszerű. A szabályzat hatályba lépésekor a társaságnál állandó 
jellegű tűzveszélyes tevékenység van (lakatos műhely beton, kőlap alapon hegesztési 
munkafolyamatok). 

- Minden más esetben az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meg-
határozott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő 
feladata műszaki osztályvezető Derzsi Zoltán úr (abban az esetben, ha saját Intézményi 
munkavállaló végzi). 

- Abban az esetben, ha az intézmény területén külsős munkavállalók, cégek végeznek alka-
lomszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, flexelés stb.) akkor a tűzvédelmi 
szaktanácsadó, mint a MTF felsőfokú tűzvédelmi szaktanácsadója adja ki az írásos enge-
délyt a munkafolyamatok elvégzéséhez. 
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- A helyiségekben tűzveszélyes folyadék tárolása, felhasználása tilos!  
- „A-B” tűzveszélyességi osztályú anyagot tárolni, raktározni szigorúan tilos!  
- A helyiség tűzvédelmére legalább 2db 6 kg- os ABC porral oltó tűzoltó készüléket kell 

elhelyezni és készenlétben tartani.  

- A karbantartó műhelyek, mint helyiségek a „D”, azaz mérsékelten tűzveszélyes tűzveszé-
lyességi osztályba tartozik, ezért a villamos rendszer tűzvédelmi szabványossági felül-
vizsgálatát legalább 9 (kilenc) évenként felül kell vizsgálni és a tapasztalt hibákat haladék-
talanul fel kell számolni. A vizsgálatot és javítást – ellenőrizhetően – dokumentálni kell. 

- A helyiségekben dohányozni tilos! 

- A munkaasztaloknál – munkahelyenként – a munkavégzéshez legfeljebb 1-1 db, max. 0,5 
literes, felborulás és mechanikai behatás ellen védő tartóban elhelyezett, zárható fedelű 
edényzetben tartható éghető folyadék. 

- A nyitott edényzet közelében (veszélyességi zóna – „övezet”) gyújtó forrás nem lehet, a 
dohányzás TILOS! 

- A helységek villamos kapcsolótábláinak mindig megközelíthetőnek és hozzáférhetőnek 
kell lenni, eltorlaszolni azokat még átmenetileg sem szabad. 

- Tüzelő- és fűtőberendezés, valamint éghető anyagok között olyan távolságot kell tartani, 
hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzeme-
lés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt. 

- A hegesztéshez használt 40 l-es gázpalackokat a munkaasztal mellett, szabványos rögzí-
téssel ellátva kell elhelyezni és használni. 

- A gázpalackok (védőgázas CO2) felhasználásának helyén csak a napi munkához szüksé-
ges gázmennyiséget tartalmazó gázpalackot szabad (1-1db) tartani (többet tárolni, raktá-
rozni szigorúan tilos).  

- A gázpalackok (dissou, oxigén) felhasználásának helyén (1 db 6 kg ABC porral oltó tűzol-
tó készüléket kell folyamatosan a szállító kocsin tartani) csak a napi munkához szükséges 
gázmennyiséget tartalmazó gázpalackot szabad (1-1db) tartani (többet tárolni, raktározni 
szigorúan tilos). 

- A nem használt (rendszerbe nem kötött) gázpalackokat csak szabályosan felhelyezett vé-
dősapkával együtt szabad tárolni. 

- Esetleges tűz esetén tűzoltóság megérkezésekor tájékoztatást kell adni a palackok jelenlété-
ről, azok db számáról, fajtájáról és elhelyezkedésükről 

- A tűzbe került, megégett felületén felhevült vagy a használat közben egyéb módon sérült 
palackokat elkülönítetten kell kezelni. 

- A gázpalackok közelében – veszélyes felmelegedést okozható – fűtőtest, hőtermelő be-
rendezés nem helyezhető el. 

- A helységek villamos berendezéseinek karbantartását, javítását csak megfelelő képesítés-
sel rendelkező szakember végezheti. 

- A helyiségekben a munka során felgyülemlett éghető folyadékkal, zsírral szennyezett 
éghető hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem éghető anyagú edényben kell gyűjte-
ni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. 

- A szeméttároló tartalmát a nap végén a helyiségből el kell távolítani. 
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- A gépeket, villamos berendezéseket, szerszámokat a portól, piszoktól meg kell tisztítani. A 

helyiségben naponta kell takarítani. A hulladékot szükség szerint többször is el kell távolí-
tani, de legalább műszakonként. A helyiségben a nyersanyagot csak a folyamatos munka-
végzéshez szükséges mennyiségben, közlekedési utakat állandó szabadon tartása mellett 
szabad tárolni.  

- A közmű nyitó- és zárószerkezetet, valamint a villamos főkapcsolót jól láthatóan meg 
kell jelölni. Azokat eltorlaszolni, lezárni szigorúan tilos (pl. elektromos főkapcsoló kör-
bepakolása) 

- A helyiségben a beosztott dolgozókon és az ellenőrzésre jogosultakon kívül más szemé-
lyek nem tartózkodhatnak.  

- A tevékenység befejezése után az elektromos berendezések áramtalanításról, üzemen kí-
vül helyezéséről (fúrógép, köszörű, hegesztőapparát, csiszológép, eszterga, flex stb.) gon-
doskodni kell. 

 

Szerverszoba, telefonközpont: 

 „D” Mérsékelten tűzveszélyes 

 
- A helyiséget csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni. 

- A helyiséget raktárként használni szigorúan tilos! 

- A közlekedési utakat eltorlaszolni szigorúan tilos! 

- A helyiségben a dohányzás tilos! 
- A helyiség tűzvédelmére telefonközpont egy darab 6 kg-os ABC porral oltó, vagy, egy 2 

kg-os CO2 gázzal oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni. 

- A szerverközpont tűzvédelmére minimum 2 db 20 kg-os CO2 gázzal oltó tűzoltó készülé-
ket kell készenlétben tartani, illetve a helység kialakítása miatt további 2 db 2 kg-os CO2 
gázzal oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. 

- A helyiségekből utolsónak távozó személyek kötelessége ellenőrizni és megszüntetni az 
olyan veszélyhelyzeteket, amelyek tüzet okozhatnak. 

 
Gázmérő helyiség 

„A” Fokozottan tűz és robbanásveszélyes 

 

- A helyiséget csak rendeltetésének megfelelően szabad használni, raktározás céljára hasz-
nálni tilos. 

- A helyiségben nyílt láng használata és a dohányzás tilos! Ezt figyelmeztető és tiltó szab-
ványos táblával kell jelölni. 

- A helyiség bejárati ajtaja közelében 1 db 6 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket kell elhe-
lyezni. 

- A helyiségbe csak hozzáértő szakemberek léphetnek be. 
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Szellőző gépház 

„D” Mérsékelten tűzveszélyes 

 
- A helyiséget csak a rendeltetésének megfelelő célra szabad használni, tárolásra felhasz-

nálni tilos! 

- Az elektromos berendezések (kapcsolók, biztosító) hozzáférhetőségét folyamatosan bizto-
sítani kell. Az elektromos berendezések hovatartozását és bekapcsolt állapotát tartós fel-
irattal jelölni kell. 

- A helyiség bejárati ajtaja közelében 1 db 6 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket kell elhe-
lyezni. 

- A helyiség bejárati ajtaja közelében tűzoltó készüléket kell elhelyezni. 

 
Takarítószer raktár, takarító szertár 

 „C” Tűzveszélyes 
 
- A raktárban éghető folyadékot tárolni tilos. A takarító szereket csoportosítva rendezetten 

szabad tárolni. 
- Polcos tárolás esetén a polcok között legalább 0,8 m széles közlekedési utat kell biztosíta-

ni. 
- A raktárban, szertárban dohányzás, nyílt láng használata tilos, melyet a szabványnak meg-

felelő táblával jól láthatóan jelölni kell. 
- A tűzoltó készüléket és elektromos kapcsoló berendezést, közmű nyitó-, és záró szerkeze-

tet eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad. 
- Az éghető anyagok és a központi fűtőberendezés fűtőteste között legalább 0,3 m távolsá-

got kell tartani, az éghető anyag hőmérséklete ne haladja meg a 60 °C-ot. 
 

Lakószobák, háló 

„D” Mérsékelten tűzveszélyes 

 
- A helyiséget csak rendeltetésének megfelelő célra szabad használni. 

- A helyiségekben lehet dohányozni, azonban tanintézmény Kollégiumában ezen rendelke-
zéssel megtiltom. 

- A hulladékot csak nem éghető anyagú edényzetben szabad gyűjteni, s azt naponta el kell 
távolítani. 

- Tűzveszélyes folyadék tárolása tilos! 

- A központi fűtőberendezés csöveire, fűtőtesteire könnyen gyúló anyagot elhelyezni tilos! 

- Világító testekre éghető anyagból készített dekorációt elhelyezni tilos! 

- Villamos berendezéseket csak rendeltetésüknek és méretezésüknek megfelelően szabad 
használni, javítását és szerelését csak szakember végezheti. Az előforduló hibákat jelezni 
kell. 

- A szobából való távozás esetén a villamos berendezéséket le kell kapcsolni. 
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- Elektromos főző, melegítő eszközöket használni tilos! 

- Vasalni csak az erre a célra kijelölt helyiségben szabad. 

- A tűzeseteket, még akkor is, ha azt időközben eloltották, a tűzoltóságnak jelenteni kell. 

 
Orvosi rendelő, beteg szoba 

„D” Mérsékelten tűzveszélyes 

 
- A helyiséget csak rendeltetésének megfelelő célra szabad használni. 

- A helyiségben tűzveszélyes folyadék tárolása max. 20 liter lehet fémszekrényben. 

- A keletkező hulladékokat, kötszereket nem éghető tárolóba kell elhelyezni, melyet szük-
ség esetén, illetve minden munkanap befejezésekor ki kell üríteni. 

 
Színházterem 

„C” Tűzveszélyes 

 
- A helyiséget csak rendeltetésének megfelelő célra lehet használni. A színházterem nézőte-

rén 220 fő, a színpadon 70 fő tartózkodhat nézőként. 

- A helyiségben tilos a dohányzás és a nyílt láng használata, ezt a körülményt a helyiség 
ajtajára, valamint a helyiségben jól látható helyen fel kell tüntetni. 

- Az előadás és a próbák alatt a ki- és bejárati ajtókat bezárni nem szabad. 

- A székeket úgy kell elhelyezni, hogy a szereplő tanulók és a nézők tűz esetén a nevelő 
irányításával akadálytalanul szabadba jussanak. 

- A közlekedési úton, a kijáratnál tilos elhelyezni vagy beépíteni a biztonságos közlekedést 
akadályozó bármilyen tárgyat, eszközt, stb.. 

- A helyiséget az előadás, próba befejeztével áramtalanítani kell. A helyiséget utolsóként 
elhagyó személy köteles meggyőződni arról, hogy tűzveszélyre utaló körülmény fenn áll-
e, ha igen azt köteles megszüntetni. 

- A színházteremben jól láthatóan 2 db 6 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket kell elhelyez-
ni. 

- önálló beépített tűzjelző rendszerrel ellátva és az előtérrel együtt leszakaszolva. 
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Stúdió 

„D” Mérsékelten tűzveszélyes 

 
- A helyiségben nyílt láng használata és a dohányzás tilos! Figyelmeztető és tiltó táblát a 

bejárati ajtón kell elhelyezni. 

- A villamos berendezések feleljenek meg a vonatkozó szabvány előírásainak. 

- A helyiségben csak a folyamatos munkavégzéshez, üzemeltetéshez szükséges anyagokat 
lehet tárolni. 

- Berendezéseken karbantartást, javítást csak az arra kiképzett személy végezhet. 

- A berendezések kezelésére, karbantartására csak nem éghető tisztítószert szabad használ-
ni. 

- A helyiségben nem éghető anyagú szeméttároló használható, amelyet mindennap a munka 
befejezése után ki kell üríteni. 
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V. fejezet 

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA, OKTATÁS 
  
5.1. Tűzvédelmi szakvizsga 
5.1.1. Jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban, munkakörökben csak érvényes 

tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személyek dolgozhatnak. A tűzvédelmi szak-
vizsgához kötött foglalkozási ágakat és munkaköröket a 4. sz. melléklet tartalmazza.  

 

5.2. Tűzvédelmi oktatás 
5.2.1. Minden új belépő munkavállalót a „Tűzvédelmi ismeretek a MTF dolgozói részére” c. 

oktatási anyag (5. sz. melléklet) felhasználásával tűzvédelmi oktatásban kell részesíte-
ni. 

5.2.2. Az oktatást évenként meg kell ismételni. 

Az oktatásért felelős személyek:  

- Rektor 

- vagy megbízás esetén a tűzvédelmi szaktanácsadó 

a felelősek. 

5.2.3. Az alap, és az évenkénti oktatáson túlmenően a Rektornak és a tűzvédelmi szaktanács-
adónak a felkérésével külön tűzvédelmi oktatást kell tartania abban az esetben, ha a 
korábbinál tűzveszélyesebb környezetben kell munkát vállalnia. 

Új, eddig nem gyakorolt munkafolyamat, nem használt gép, berendezés indítása előtt 
az igazgató főorvosnak, vagy a tűzvédelmi szaktanácsadónak a tűzvédelmi szabályo-
kat szintén oktatni kell, melyet írásban kell rögzíteni. 

5.2.4. Az oktatásnak ki kell terjedni: 

 a munkahely és környezete tűzveszélyességére,  
 az adott munkavégzésre vonatkozó megelőző tűzvédelmi rendelkezésre és haszná-

lati előírásokra, 
 a Tűzvédelmi Szabályzatban az adott munkavégzéshez, tevékenységhez leírtakra, 
 az 5. sz. mellékletben leírtakra, és a laborok, rendelők, éghető folyadékok haszná-

lati szabályaira. 
A helyszínen tartott elméleti oktatást ki kell egészíteni gyakorlati oktatással (ezen be-
lül lehet hordozható és/vagy kézi tűzoltó készülék üzemszerű használata is stb.), 
amennyiben azt az igazgató főorvos elrendeli. 

5.2.5. Az oktatások megtörténtét Tűzvédelmi Oktatási Naplóban kell dokumentálni, melyet a 
dolgozók aláírásukkal igazolnak.  
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VI. fejezet 
TŰZJELZÉS, MENTÉS, TŰZOLTÁS 

 

6.1. Tűzjelzés általános szabályai: 

 
6.1.1. Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul – első-

sorban - a tűzoltóságnak jelezni. Ha ennek lehetősége nem adott, akkor a jelzést a 
rendőrségnek, vagy a mentőszolgálatnak, vagy az önkormányzat polgármesteri hivata-
lának továbbítani. 

6.1.2. A tűzjelzés lehetőségét a MTF működési területén is biztosítani kell. Ez megoldható 
vonalas, vagy mobil telefonnal is. A tűzoltóság hívószámát  

105 
a MTF működési területén jól látható helyen a telefon(ok) közelében ki kell függesz-
teni, továbbá  

a rendszer telefonról: *105 

valamint a porta hívószámát: 110 
házi telefonszámon (munkaidő alatt keletkezett tűz esetén lehetőség szerint ezt kell 
használni).  

Alkalmazható továbbá a 112-es központi segélyhívó is. 

 

6.1.3. Tűz esetén értesítendők: 
MTF részéről 

Minden esetben értesítendő 
Dr. Jakabné dr. Zórándi Mária Rektor                                    06/20-457-7507 

Jakucs Gabriella gazdasági főigazgató                                    06/70-360-1636 

Derzsi Zoltán műszaki osztályvezető                                      06/20-503-0926 

Kun Zoltán tűzvédelmi szaktanácsadó.                                   06/20–519–0240 

Szakterületnek megfelelően még értesítendő 

Gimnázium 

Fiers Jolán igazgató                                                                06/30-826-0726 

Kollégium  

Dr. Antónyné Benkő Ágnes igazgató                                     06/20-211-7823 

Táncpedagógusképző Intézet 

Zsámboki Marcell igazgató                                                    06/30-997-6771 

 

Az értesítendők adatait állandóan naprakész állapotban kell tartani és a 6.1.2. pont szerinti 
hívószámok mellett elhelyezni. 
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6.1.4. A tűz-, vagy közvetlen veszélye jelzésének elmulasztása a különböző jogszabályokban 
rögzített jogkövetkezményeket (munkaügyi, szabálysértési, stb.) vonja maga után, fi-
gyelembe véve a mulasztásból adódható kapcsolódó személyi és/vagy anyagi károso-
dás, veszélyeztetési mértékét. 

 

6.2. Mentés folyamata: 
 
6.2.1. Tűz, vagy annak közvetlen veszélye esetén a munkavállalók, kötelesek először az 

áramtalanítást elvégezni a kiképzett portaszolgálatot végző és a villanyszerelők segít-
ségével (az elektromos főkapcsoló az „A” épületben az alagsorban, a Szakmai 
épületben a földszinti elektromos helyiségben, a Kollégiumban a földszinti folyo-
són található).Ezt követően a rendelkezésre álló eszközökkel, emberi erővel – első-
sorban – a személyek mentését, menekítését kötelesek megkezdeni. 

6.2.2. A munkavállalók (és esetleges közreműködők) a személyek mentését lehetőleg a tűz 
oltásának megkezdése és a tűzoltóság kiérkezése előtt kezdjék meg. Amennyiben in-
dokolt, a saját tűzoltó eszközeikkel történő beavatkozással együtt is megkezdhetik a 
személymentést. 

6.2.3. A tűzoltóság kiérkezésekor tájékoztatni kell a tűzoltás vezetőt a kialakult helyzetről, 
az addig tett intézkedésről és a még – esetlegesen – várható veszélyhelyzetről, majd 
végrehajtani annak utasításait. A Tűzriadó tervet át kell adni a kiérkező tűzoltási veze-
tőnek. 

6.2.4. Tárgymentést a munkavállalók csak a tűzoltás vezető utasítására, illetve a tűz általuk 
(munkavállalók) történt eloltását követően végezhetnek. 

 

6.3. Tűzoltás 
 
6.3.1. A MTF munkavállalói a keletkezett tűz oltását csak a tűzeset szabályos jelzését köve-

tően, több személy esetén azzal egy időben kezdhetik meg. 
6.3.2. Amennyiben a helyszínen csak egy fő tartózkodik, köteles először a tűzjelzést végre-

hajtani, utána az érdekeltek értesítését megkezdeni, majd várni a kiérkező tűzoltó egy-
séget. Ez esetben - a tűzjelzés után - csak akkor avatkozhat be (kezdheti meg a tűz ol-
tását), ha az ott készenlétben lévő tűzoltó eszközzel a tüzet nagy biztonsággal el tudja 
oltani és a továbbterjedést megakadályozni. 

6.3.3. A kiérkező tűzoltó egység parancsnokát (tűzoltás vezető) a 6.2.3. pont szerint tájékoz-
tatja és végrehajtja annak utasításait. 

6.3.4. A tűz eloltását követően gondoskodik a helyszín biztosításáról a vizsgálat megkezdé-
séig, illetőleg befejezéséig. 
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VII. fejezet 
VEGYES ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 

 
7.1.A Tűzvédelmi Szabályzateredeti példánya a MTF területén tartandó. 
7.2 A Tűzvédelmi Szabályzat eredeti aláírással legyen ellátva a Rektor és a munkavállalók 

részéről az oktatási naplókban. 
7.3. A Tűzvédelmi Szabályzat tanulmányozása az oktatások alkalmával az 5. sz. melléklet-

tel együtt történjen. Dokumentálása az Oktatási Naplóban legyen rögzítve. 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MELLÉKLETEK 
 
 



 

 

          1. számú melléklet 
 
 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 
/a többször módosított 1996. évi XXXI. törvény 4.§-a szerint/ 

 

a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az 
anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz; 

 
b) tűz elleni védekezés (a továbbiakban: tűzvédelem): a tűzesetek megelőzése, a tűzoltási 

feladatok ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása; 
 
c) tűzmegelőzés: a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozá-

sára, illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a 
használat során megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások 
rendszere és az azok érvényesítésére irányuló tevékenység; 

 
d) tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány: a kijelölt tanúsító szervezet által kiadott dokumen-

tum, amely bizonyítja, hogy a tűzoltó-technikai termék, továbbá a tűz- vagy robbanásve-
szélyes készülék, gép, berendezés megfelel a jogszabályokban, honosított harmonizált 
szabványokban meghatározott tűzvédelmi előírásoknak; 

 
e) tűzoltási feladat: a veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozá-

sa, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megté-
tele, továbbá a tűz közvetlen veszélyének elhárítása; 

 
f) tűzvizsgálat: a tűzoltóságnak azon szakmai tevékenysége, amely a tűz keletkezési idejé-

nek, helyének és okának felderítésére irányul; 
 
g) műszaki mentés: természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, 

műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása vagy egyéb cselekmény által elő-
idézett veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme érde-
kében a tűzoltóság részéről - a rendelkezésére álló, illetőleg az általa igénybe vett eszkö-
zökkel - végzett elsődleges beavatkozói tevékenység; 

 
h) tűzoltó-technikai termék: a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás könnyítésére 

és a tűzkár csökkentésére, valamint a tűz terjedésének megakadályozására alkalmazott be-
rendezés/eszköz, a tűzoltó készülék, oltóanyag, a tűzoltóság által a tűzoltás, műszaki men-
tés során használt jármű, felszerelés, hírközlő eszköz, védőeszköz; 

 
i) tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés: olyan szerkezeti egység, illetve 

ezekből álló technológiai rendszer, amelyben, vagy amellyel fokozottan tűz- és robbanás-
veszélyes, vagy tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó - a robbanó- 
és a robbantóanyagok kivételével - anyagok előállítása, feldolgozása, használata, tárolása, 
kimérése történik; 

 
j) építési termék: minden olyan anyag, szerkezet, berendezés vagy több, különböző részből 

összeállított elem, amelyet azért állítanak elő, hogy építményekbe állandó jelleggel be-
építsék; 



 

 

 
k) honosított harmonizált szabvány: az európai szabványügyi szervezetek által elfogadott és 

az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett harmonizált európai szabvány, amelyet a 
magyar eljárási rendnek megfelelően nemzeti szabványként közzétettek; 

 
l) tűzvédelmi biztonságossági műszaki követelmény: tűzvédelmi biztonságossági követel-

ményeket megállapító jogszabály, európai közösségi jogi aktus, honosított harmonizált 
szabvány hiányában a belügyminiszter rendeletében meghatározott biztonságossági köve-
telmény. 

 

A 9/2008. (II.22.) OTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 2.§ 
(3) bekezdés szerint 
 

a) alapterület: a gépek és a berendezések esetében ezek függőleges vetülete által meghatáro-
zott 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 geológi-
ai 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 épületszerke-

zetekkel 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 egészség-
ügyi 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 - beleértve a nyitott fedett színeket -, 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 ener-
gia adott, 

 
 
 



 

 

 
k) tűzszakasz: az építmény, illetve szabadtér tűzvédelmi szempontból meghatározott olyan 

önálló egysége, amelyet a szomszédos egységektől meghatározott éghetőségű és tűzálló-
sági határértékű tűzgátló szerkezetek, illetve a jogszabályban előírt tűztávolságok válasz-
tanak 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, ille-

tőleg az épületek homlokzati kontúrjai közötti legkisebb távolság, 
 
n) tűzoltótechnikai eszköz, felszerelés: az épületekben, építményekben telepített, a tűz észle-

lésére, 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 láng-
gal, izzással, parázslással, szikrázással jár, 

 
p) veszélyességi övezet: helyiségben vagy szabadtéren lévő anyagnak, gépnek, berendezés-

nek, tűzvédelmi szempontból önállóan értékelendő környezete, térrésze. 
A veszélyességi övezet kiterjedését 
pa) éghető gáz, gőz, köd, por esetén a (normál üzem figyelembevételével) vonatkozó jog-
szabály, szabvány szerint (idetartoznak a 0-ás, 1-es és 2-es, valamint a 20-as, 21-es és 22-
es zónák függőleges vetületeinek összesített területe), 
pb) minden más esetben az anyag, gép, berendezés és a kapcsolódó technológiai terület 
alapján kell megállapítani, 

 
q) zárt rendszer: amelyben a veszélyes anyag közvetlen környezetétől elhatárolva van jelen 

úgy, hogy üzemszerű körülmények között hatásai nem veszélyeztetik környezetét, 
 
r) 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, 
 
s) beépített tűzjelző berendezés: az építményben, szabadtéren elhelyezett, helyhez kötött, a 

tűz kifejlődésének korai szakaszában észlelést, jelzést és megfelelő tűzvédelmi intézkedést 
(tűzoltóság értesítése, tűzszakaszhatáron elhelyezett ajtók csukása, oltóberendezések indí-
tása stb.) önműködően végző berendezés, 

 
t) 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, 

 
u) beépített tűzvédelmi berendezés: a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, valamint a tűzeset 

során keletkező füstnek és forró égésgázoknak az elvezetésére kialakított, helyhez kötött 
berendezés, 

 
 



 

 

 
v) közvetlen tűz- vagy robbanásveszély: az égés feltételei közül egy kivételével mindegyik 

adott, és várható, hogy a hiányzó égési feltétel bármelyik pillanatban létrejöhet, ezáltal 
nem kívánt tűz vagy robbanás következhet be, 

 
w) szállásépület: kizárólag vagy részben - egy időben legalább 20 ember elhelyezését biztosí-

tó - átmeneti otthon (szállás) céljára szolgáló szobaegységet, valamint közös használatú 
mellék- és egyéb helyiséget tartalmazó épület, 

 
x) nyitott gépjárműtároló: közvetlenül a szabadba nyíló, állandó keresztirányú szellőzésű, 

nyílásos homlokzatú, gépjárművek elhelyezésére szolgáló épület, épületrész, melyben a 
nyílások legalább két egymással szemben, 70 méternél nem távolabb lévő oldalán a hatá-
roló falak összes felületének legalább 1/3-át kitevő nagyságban helyezkednek el, 

 
y) zárt gépjárműtároló: gépjárművek elhelyezésére szolgáló épület, amely nem elégíti ki a 

nyitott gépjárműtárolóra leírt feltételeket, 
 
z) gépesített garázs: a gépjárművek parkolóhelyre történő juttatása a gépjárművezető nélkül, 

teljesen automatikusan gépi úton történik, 
 
aa) robbanás elfojtó berendezés: olyan beépített automatikus oltóberendezés, mely képes egy 

esetlegesen bekövetkező robbanás észlelésére, elfojtására, továbbterjedésének megakadá-
lyozására, illetve a robbanás hatásának jelentős csökkentésére. 

 
 
Tűzveszélyességi osztályok 
 
"Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes" (jelzése: "A") tűzveszélyességi osztályba tartozik: 

a.) az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló 2000. évi 
XXV. törvény és végrehajtási rendelete szerint fokozottan tűzveszélyes, illetve 
tűzveszélyességi osztályba sorolt,  

b.) - az az anyag, amelynek bármely halmazállapotban heves égése, robbanása, in-
dító (iniciáló) gyújtása, 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%; 

c.) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a) pontban meghatározott 
tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forga-
lomba, hozzák és e tevékenység közben az anyagok robbanásveszélyes állapot-
ban, fordulnak elő; 

 - a 100 m3/h-nál nagyobb összesített névleges teljesítményű, lemezházas gázmé-
rő (k) helyisége; 

 - az a helyiség, amelyben nyitott akkumulátorokat helyeztek el (telepítettek) 
vagy töltenek, és nincs hatékony szellőztetése. 

 



 

 

 
„Tűz- és robbanásveszélyes" (jelzése "B") tűzveszélyességi osztályba tartozik: 

a.) az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló 2000. évi 
XXV. törvény és végrehajtási rendelete szerint kevésbé tűzveszélyes osztályba 
sorolt, 

b.) - az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez, 

- az a folyadék, olvadék amelynek zárttéri lobbanáspontja legalább 21 °C, nyílt-
téri lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lob-
banáspontja alatt van, de nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 °C-kal 
csökkentett értéke, azaz Tü °C-kal csökkentett értéke, azaz Tü < TIpnyt, Tü > 
TIpnyt - 20 °C és Tü > 35 °C, 

- az a gáz, gőz, köd, amelynek alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához 
viszonyítva 10%-nál nagyobb; 

 c.) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a) pontban meghatározott 
tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forga-
lomba, hozzák, és e tevékenység közben ezek az anyagok robbanásveszélyes ál-
lapotban fordulnak elő; 

d.) a port vagy kisméretű anyagrészeket elszívó, leválasztó rendszer, porkamra, ha 
benne az elszívott anyag a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez. 

 
"Tűzveszélyes" (jelzése: "C") tűzveszélyességi osztályba tartozik: 

 a) - az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete (gyújtóforrással vizsgál-
va) legfeljebb 300 °C, 

- a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok és a világítás-

ra használatos petróleum, 

- az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, de 

legfeljebb 150 °C, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál leg-

alább 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 forga-
lomba, hozzák; 

c) az a közösségi épület, amelyben egy tűzszakasz befogadóképessége 500 főnél 

nagyobb; 

d) az üzemanyagtöltő-állomások. 
 
 
 
 
 



 

 

 
"Mérsékelten tűzveszélyes" (jelzése: "D") tűzveszélyességi osztályba tartozik: 

a) - az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete (gyújtóforrással vizsgál-
va) 300 °C-nál nagyobb, 

- az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 150 °C-nál maga-
sabb, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt több mint 50 °C-
kal van, azaz Tü < TIpnyt - 50 °C és Tü > 35 °C, 
- az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszer-
rel nem állapítható meg, és éghető anyagtartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma 
pedig 50%-nál kisebb; 

b)  az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtéri, ahol az a) pontban meghatáro-
zott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy 
forgalomba hozzák, továbbá, ahol nyílt lánggal üzemelő tüzelőberendezést hasz-
nálnak; 

c) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, amelyben nem éghető anyagok 
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. 
 

"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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. számú melléklet 

Magyar Táncművészeti Főiskola 
(1145 Budapest, Columbus u. 87-89.) 

 
TŰZVESZÉLYESSÉGI 

OSZTÁLYBA SOROLÁSA 

 

A MTF Központi épülete. 
Az épületben több tűzszakasz lett tervezve, 

de csak részben valósult meg. 
 
Emeletszint megnevezése: Tűzveszélyességi osztályok m2-ben 
Helyiség neve A B C D E Össz.: 
Pinceszint       
Üres (beépítetlen)      165,49 165,49 
Lépcsőház     9,78  9,78 
Földesáru raktár     19,58  19,58 
Földesáru raktár     8,59  8,59 
Raktár    41,2   41,2 
Raktár    20,3   20,3 
Lépcsőtér     4,88  4,88 
Kazántér     14,29  14,29 
Gépészeti tér    11,11  11,11 
Angol akna     11,12 11,12 
Gázfogadó 8,7     8,7 
Előtér    8,0  8,0 
Karbantartó műhely    22,21  22,21 
WC, zuhanyzó     8,0 8,0 
Lépcsőház    22,1  22,1 
Könytár olvasó   18,9   18,9 
Könyvtár   84,4   84,4 
Folyosó    24,8  24,8 
WC és zuhanyzó     2,4 2,4 
Elektromos kapcsoló 
helyiség 

   6,2   6,2 

Raktár    6,4   6,4 
Lépcsőház     7,8  7,8 
Iroda     17,4  17,4 
Előtér     13,8  13,8 
Iroda     11,6  11,6 
Takarító öltöző     7,0  7,0 
Biológia szertár    41,8   41,8 
Pinceszint összesen 8,7  219,2 202,94 187,01 617,85 



 

 

 
Emeletszint megnevezése: Tűzveszélyességi osztályok m2-ben 
Helyiség neve A B C D E Össz.: 
Földszint       
Szélfogó      7,22 7,22 
Aula     72,3  72,3 
WC és mosdó      6,98 6,98 
WC és mosdó      6,77 6,77 
Ruhatár     3,78  3,78 
Mosdó      4,76 4,76 
Étterem     96,93  96,93 
Előtér     5,61  5,61 
Tárgyaló    78,07  78,07 
Tálaló    45,83  45,83 
Konyha    56,61  56,61 
Közlekedő    23,11  23,11 
Fehér mosogató     17,18 17,18 
Gázfogadó   1,07   1,07 
Szárazáru raktár    16,07  16,07 
Női öltöző    21,37  21,37 
WC     1,1 1,1 
Férfi öltöző    15,78  15,78 
WC     1,05 1,05 
Hulladéktároló    6,19   6,19 
Zöldség előkészítő     4,87  4,87 
Húselőkészítő     5,17  5,17 
Hűtő kamrák     6,63  6,63 
Iroda     10,38  10,38 
Áruátvételi lépcsőház     28,65  28,65 
Fekete mosogató      0,93 0,93 
Előtér     4,12  4,12 
Férfi öltöző    20,72  20,72 
Férfi öltöző    7,24  7,24 
Mosdó     2,52 2,52 
Zuhanyzó     3,23 3,23 
WC     4,66 4,66 
Közlekedő-lépcsőház    16,32  16,32 
Előtér    3,07  3,07 
Női öltöző    9,38  9,38 
Női öltöző    28,6  28,6 
WC     4,66 4,66 
Zuhanyzó     3,23 3,23 
Mosdó     5,29 5,29 
Előtér    2,70  2,70 
Szerverszoba    9,45  9,45 
Szélfogó    6,90  6,90 
Földszint összesen   7,26 599,66 69,58 676,65 



 

 

 
Emeletszint megnevezése: Tűzveszélyességi osztályok m2-ben 
Helyiség neve A B C D E Össz.: 
Magasföldszint       
Lépcsőház      23,0 23,0 
Folyosó      31,0 31,0 
WC-k, mosdók      16,8 16,8 
Lépcsőház      8,2 8,2 
Előtér      11,1 11,1 
Iroda     9,6  9,6 
Tanterem     78,7  78,7 
Tanterem     78,7  78,7 
Folyosó      37,2 37,2 
Raktár     2,9  2,9 
Folyosó (előtér)      18,7 18,7 
Tanterem     15,8  15,8 
Tanterem     19,4  19,4 
Tanterem     93,9  93,9 
Iroda     11,2  11,2 
Iroda     15,8  15,8 
Előtér+folyosó      16,3 16,3 
Irattár    5,6   5,6 
Iroda     9,9  9,9 
Iroda (pénztár)     11,8  11,8 
Iroda     19,4  19,4 
Teakonyha     9,5  9,5 
Magasföldszint össz.    5,6 376,6 162,4 544,6 
Félemelet        
Folyosó     59,67  59,67 
Dohányzóhely    10,6   10,6 
Iroda     7,57  7,57 
Takarítószer raktár    2,62   2,62 
Női WC és mosdó      7,19 7,19 
Ffi WC és mosdó      10,65 10,65 
Büfé     17,39  17,39 
Előcsarnok     155,09  155,09 
Ruhatár 2.     11,53  11,53 
Studió     10,83  10,83 
Ruhatár 1.     9,59  9,59 
Erkély      26,84 26,84 
Nézőtér (220 fő)    195,05   195,05 
Előadótér (pódium 70 
fő) 

   225,69   225,69 

Táncos közlekedő    22,17   22,17 
Közlekedő, várakozó    22,63   22,63 
Táncos közlekedő    22,17   22,17 
Félemelet össz.    500,93 272,48 44,68 817,28 
  



 

 

Emeletszint megnevezése: Tűzveszélyességi osztályok m2-ben 
Helyiség neve A B C D E Össz.: 
I. emelet        
Lépcsőház      23,7 23,7 
Folyosó     31,0  31,0 
WC-k, mosdók      16,8 16,8 
Lépcsőház      8,2 8,2 
Előtér      11,1 11,1 
Iroda     9,6  9,6 
Tanterem     39,0  39,0 
Tanterem     39,0  39,0 
Folyosó      37,2 37,2 
Tanári szoba     37,4  37,4 
Előtér      2,7 2,7 
Iroda (gimnáziumi ig.)     20,2  20,2 
Iroda (gimn. igh.)     11,2  11,2 
Iroda (gimn. titkárság)     17,0  17,0 
Iroda (gazd. titk.)     6,0  6,0 
Iroda     17,6  17,6 
Iroda     20,6  20,6 
Előtér      7,7 7,7 
WC      2,8 2,8 
Iroda és fénymásoló     12,2  12,2 
teakonyha     3,3  3,3 
Iroda (rektor titk.)     30,4  30,4 
Iroda /rektor)     29,5  29,5 
Iroda (rektorh.)     30,2  30,2 
I. emelet összesen:     354,2 110,2 464,4 
  



 

 

Emeletszint megnevezése: Tűzveszélyességi osztályok m2-ben 
Helyiség neve A B C D E Össz.: 
II. emelet        
Lépcsőház      23,7 23,7 
Folyosó     31,0  31,0 
WC-k, mosdók      16,8 16,8 
Lépcsőház      8,2 8,2 
Előtér      6,9 6,9 
Informatikus iroda     13,8  13,8 
Tanterem     39,0  39,0 
Tanterem     39,0  39,0 
Folyosó     37,2  37,2 
Előtér      4,5 4,5 
Tanterem (kettő)     84,0  84,0 
Tanterem     46,6  46,6 
Tanterem     46,6  46,6 
Előtér      18,7 18,7 
Raktár    2,9   2,9 
Tanterem     15,8  15,8 
Tanterem     19,4  19,4 
II. emelet összesen    2,9 372,4 78,8 454,1 
III. emelet        
Folyosó     24,75  24,75 
WC-k, mosdók      12,06 12,06 
Iroda     10,35  10,35 
Iroda     10,05  10,05 
Tanterem     10,35  10,35 
Tanterem     21,12  21,12 
Orvosi szoba     14,27  14,27 
Orvosi szoba     14,26  14,26 
III. emelet összesen     105,15 12,06 117,21 
Padlás    410,0   410,0 
Épület mindösszesen: 8,7  1145,9 2283,4 664,7 4102,1 
% 0,2  27,9 55,7 16,2 100,0 
 
 

A MTF Központi épülete egy tűzszakaszt képezve a 
„D” –  Mérsékelten tűzveszélyes 

tűzveszélyességi osztályba tartozik! 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A MTF Szakmai épülete egy tűzszakaszt képez. 
Az épületben az emeleteket folyosók, közlekedők kötik össze, ahol 

tűzgátló ajtók nincsenek, így egy tűzszakasznak tekinthető. 
 
Emeletszint megnevezése: Tűzveszélyességi osztályok m2-ben 
Helyiség neve A B C D E Össz.: 
Földszint       
Szélfogó      3,6 3,6 
Előtér      49,43 49,43 
Folyosó      23,94 23,94 
Öltöző előtér      6,47 6,47 
WC      8,23 8,23 
Öltöző    12,16   12,16 
Öltöző    12,6   12,6 
Öltöző    12,74   12,74 
Zuhanyozó      4,38 4,38 
Szauna    6,68   6,68 
Közlekedő      3,6 3,6 
WC      3,35 3,35 
WC      6,92 6,92 
Öltöző     41,74  41,74 
Előtér      5,84 5,84 
Öltöző    18,74   18,74 
Öltöző    17,36   17,36 
WC      5,4 5,4 
Zuhanyozó      4,64 4,64 
Közlekedő      19,34 19,34 
Takarító szertár    2,33   2,33 
Elektromos kapcsoló 
helyiség 

   3,76   3,76 

Lépcsőtér      20,73 20,73 
Közlekedő      57,9 57,9 
Balett terem     116,71  116,71 
Balett terem     116,71  116,71 
Balett terem     117,93  117,93 
Balett terem     118,09  118,09 
Balett terem     300,67  300,67 
  



 

 

Emeletszint megnevezése: Tűzveszélyességi osztályok m2-ben 
Helyiség neve A B C D E Össz.: 
I. emelet        
Galéria      38,38 38,38 
Közlekedő      9,42 9,42 
Lépcsőtér      20,73 20,73 
Mosdó, WC      6,92 6,92 
Előtér      5,84 5,84 
Zuhanyozó      4,64 4,64 
WC      5,4 5,4 
Öltöző    18,74    
Öltöző    17,36   17,36 
Takarító szertár    4,58   4,58 
Mosdó      11,25 11,25 
Előtér      6,47 6,47 
WC      3,7 3,7 
Zuhanyozó      4,38 4,38 
Öltöző    12,16   12,16 
Öltöző    12,6   12,6 
Öltöző    12,74   12,74 
Előtér      3,6 3,6 
Öltöző    8,01   8,01 
WC      2,1 2,1 
Zuhanyozó      7,68 7,68 
Öltöző    41,74   41,74 
Elektromos kapcsoló 
helyiség 

   6,17   6,17 

Takarító szertár    6,17   6,17 
Balett terem     116,71  116,71 
Balett terem     116,71  116,71 
Balett terem     117,93  117,93 
Balett terem     118,09  118,09 
Balett terem     150,34  150,34 
Balett terem     150,34  150,34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Emeletszint megnevezése: Tűzveszélyességi osztályok m2-ben 
Helyiség neve A B C D E Össz.: 
II. emelet        
Galéria      38,38 38,38 
Közlekedő folyosó      9,42 9,42 
Lépcsőtér      20,73 20,73 
Iroda     19,11  19,11 
Iroda     35,35  35,35 
Irattár    3,94   3,94 
Teakonyha     2,48  2,48 
WC, mosdó      4,07 4,07 
WC, mosdó      11,25 11,25 
WC      3,7 3,7 
Öltöző    12,16   12,16 
Előtér      6,47 6,47 
Öltöző    12,6   12,6 
Öltöző    12,74   12,74 
Zuhanyozó      4,38 4,38 
Közlekedő      3,6 3,6 
Öltöző    8,01   8,01 
WC      2,59 2,59 
Öltöző    41,74   41,74 
Zuhanyozó      7,68 7,68 
Gépészeti szint        
Lépcsőtér      19,88 19,88 
Gázfogadó     7,7  7,7 
Kazánház    28,41   28,41 
Szellőző gépház     66,71  66,71 
Épület mindösszesen    346,24 1713,32 486,43 2545,99 
%    13,6 67,29 19,1 100,0 
 
 

A MTF Szakmai épülete egy tűzszakaszt képezve a 
„D” –  Mérsékelten tűzveszélyes 

tűzveszélyességi osztályba tartozik! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A MTF Tanszéki épülete egy tűzszakaszt képez. 
Az épületben tűzgátló ajtók nincsenek, egy tűzszakasznak tekinthető. 

 
Emeletszint megnevezése: Tűzveszélyességi osztályok m2-ben 
Helyiség neve A B C D E Össz.: 
Pince        
Folyosó     41,0  41,0 
Jelmez varroda, próbaterem     27,2  27,2 
Jelmez raktár    92,4   92,4 
Cipő raktár    17,7   17,7 
Közlekedő     6,1  6,1 
Mosdó      1,5 1,5 
Férfi WC      5,0 5,0 
Zuhanyzó      4,8 4,8 
Női WC és mosdó      8,4 8,4 
Mosó helyiség      7,7 7,7 
Jelmez raktár    51,5   51,5 
Raktár    68,9   68,9 
Földszint        
Szélfogó      20,0 20,0 
Közlekedő, folyosó     75,3  75,3 
Iroda     9,0  9,0 
Iroda     11,1  11,1 
Iroda     9,0  9,0 
Iroda     4,8  4,8 
Előtér     5,3  5,3 
Iroda     13,4  13,4 
Iroda     17,7  17,7 
Könyvtár    41,3   41,3 
WC előtérrel      3,5 3,5 
Szeminárium terem     20,0  20,0 
Nagy előadó     94,0  94,0 
WC      8,1 8,1 
WC előtérrel      5,8 5,8 
WC      8,1 8,1 
Épület mindösszesen    271,8 333,9 72,9 678,6 
%    40,0 49,2 10,74 100 
 
 

A MTF Tanszéki épülete egy tűzszakaszt képezve a 
„D” –  Mérsékelten tűzveszélyes 

tűzveszélyességi osztályba tartozik! 
 
 
 



 

 

 
 

A MTF Kollégium épülete egy tűzszakaszt képez. 
Az épületben tűzgátló ajtók nincsenek,  

ezért egy tűzszakasznak tekinthető. 
 
Emeletszint megnevezése: Tűzveszélyességi osztályok m2-ben 
Helyiség neve A B C D E Össz.: 
Földszint       
Szélfogó     8,4 8,4 
Porta    8,4  8,4 
Konyha     32,65  32,65 
Kazánház    8,36  8,36 
Játszó szoba     56,5  56,5 
WC-k, mosdók      16,3 16,3 
Nagyterem     111,0  111,0 
Folyosó, lépcsőház      134,2 134,2 
Raktár    1,0   1,0 
Raktár    2,0   2,0 
Iroda     16,7  16,7 
Iroda     16,7  16,7 
Iroda     16,7  16,7 
Iroda     16,7  16,7 
Kondi terem    16,8  16,8 
Tanuló szoba    33,6  33,6 
I. emelet       
Folyosó     90,6 90,6 
Lépcsőház     29,5 29,5 
Mosdó, WC-k     21,5 21,5 
Szárító, vasaló helység    3,3  3,3 
Raktár   13,0   13,0 
Szoba    17,2  17,2 
Szoba    17,2  17,2 
Szoba    17,2  17,2 
Szoba    17,2  17,2 
Szoba    17,2  17,2 
Szoba    17,2  17,2 
Szoba    17,2  17,2 
Szoba    17,2  17,2 
Szoba    17,2  17,2 
Szoba    17,2  17,2 
Öltöző   3,0   3,0 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Emeletszint megnevezése: Tűzveszélyességi osztályok m2-ben 
Helyiség neve A B C D E Össz.: 
II. emelet        
Lépcsőház      29,5 29,5 
Folyosó      90,6 90,6 
WC-k, mosdók      24,8 24,8 
Szárító     13,0  13,0 
Fürdő      3,0 3,0 
Szoba     17,2  17,2 
Szoba     17,2  17,2 
Szoba     17,2  17,2 
Szoba     17,2  17,2 
Szoba     17,2  17,2 
Szoba     17,2  17,2 
Szoba     17,2  17,2 
Szoba     17,2  17,2 
Szoba     17,2  17,2 
Szoba     17,2  17,2 
Számítógép terem     17,2  17,2 
III. emelet        
Lépcsőház      29,5 29,5 
Folyosó      90,6 90,6 
WC-k, mosdók      24,8 24,8 
Szárító     13,0  13,0 
Fürdő      3,0 3,0 
Szoba     17,2  17,2 
Szoba     17,2  17,2 
Szoba     17,2  17,2 
Szoba     17,2  17,2 
Szoba     17,2  17,2 
Szoba     17,2  17,2 
Szoba     17,2  17,2 
Szoba     17,2  17,2 
Szoba     17,2  17,2 
Szoba     17,2  17,2 
Számítógép terem     17,2  17,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Emeletszint megnevezése: Tűzveszélyességi osztályok m2-ben 
Helyiség neve A B C D E Össz.: 
IV. emelet        
Lépcsőház      29,5 29,5 
Folyosó      90,6 90,6 
WC-k, mosdók      18,2 18,2 
Tanuló szoba     19,6  19,6 
WC      3,0 3,0 
Szoba     17,2  17,2 
Szoba     17,2  17,2 
Szoba     17,2  17,2 
Szoba     17,2  17,2 
Szoba     17,2  17,2 
Szoba     17,2  17,2 
Szoba     17,2  17,2 
Szoba     17,2  17,2 
Szoba     17,2  17,2 
Szoba     17,2  17,2 
Számítógép terem     17,2  17,2 
Épület mindösszesen:   19,0 1071,01 737,6 1827,7 
%   0,04 58,60 41,36 100,0 
 
 

A MTF Kollégium épülete egy tűzszakaszt képezve a 
„D” – Mérsékelten tűzveszélyes 

tűzveszélyességi osztályba tartozik! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

A MTF Porta épülete egy tűzszakaszt képez. 
 
Emeletszint megnevezése: Tűzveszélyességi osztályok m2-ben 
Helyiség neve A B C D E Össz.: 
Tartózkodó     5,98  5,98 
WC       2,16 2,16 
Épület mindösszesen:    5,98 2,16 8,14 
%    73,46 26,54 100,0 
 
 

A MTF Porta épülete egy tűzszakaszt képezve a 
„D” –  Mérsékelten tűzveszélyes 

tűzveszélyességi osztályba tartozik! 
 
 
 

Létesítmény 
 

s.s
z. 

Megnevezés A B C D E Össz. 
[m2] 

1 Központi épület 8,7 - 1145,9 2283,4 664,7 4102,1 

2 Szakmai épület - - 346,24 1713,32 486,43 2545,99 

3 Tanszéki épület - - 271,8 333,9 72,9 678,6 

4 Kollégium  - 19,0 1071,1 737,6 1827,7 

5 Porta épület  - - 5,98 2,16 8,14 

 Összesen [m2]: 8,7 - 1782,94 5407,7 1963,79 9162,53 

 % 0,1 - 19,5 59,0 21,4 100 

 
A Magyar Táncművészeti Főiskola 

Columbus utcai épületei, mint létesítmény a 
„D” – Mérsékelten tűzveszélyes 

Tűzveszélyességi osztályba tartozik! 
 
 
 
 



 

 

 
 

A MTF Kazinczy utcai épülete egy tűzszakaszt képez. 
 
Emeletszint megnevezése: Tűzveszélyességi osztályok m2-ben 
Helyiség neve A B C D E Össz.: 
Szélfogó      3,0 3,0 
Előcsarnok      48,0 48,0 
Portásfülke     4,0  4,0 
Főigazgatói iroda     9,0  9,0 
Iroda helyiség     16,0  16,0 
Gázfogadó     3,0  3,0 
Tanári öltöző    30,0   30,0 
Tanári zuhanyozó és WC      6,0 6,0 
Tanári öltöző    30,0   30,0 
Tanári zuhanyozó és WC      6,0 6,0 
Lépcsőház      22,0 22,0 
Átjáró folyosó      10,0 10,0 
Közlekedő folyosó      9,0 9,0 
Mosdó és WC      8,0 8,0 
Elektromos főelosztó    3,0   3,0 
Kazánház    48,0   48,0 
Gépész tartózkodó     4,0  4,0 
Zuhanyozó      4,0 4,0 
Öltöző    4,0   4,0 
Kondicionáló terem     134,0  134,0 
Iroda     12,0  12,0 
Iroda     12,0  12,0 
Folyosó      74,0 74,0 
Metodika terem     49,0  49,0 
Közlekedő és öltöző    16,0   16,0 
Zuhanyozó és WC      6,0 6,0 
Közlekedő és öltöző    16,0   16,0 
Zuhanyozó és WC      6,0 6,0 
Átjáró     9,0  9,0 
Szellőző gépház     14,0  14,0 
Leány öltöző    24,0   24,0 
Leány WC és előtér      11,0 11,0 
Leány zuhanyozó      9,0 9,0 
Leány mosdó      5,0 5,0 
Fiú öltöző    24,0   24,0 
Fiú WC és előtér      6,0 6,0 
Fiú zuhanyozó      9,0 9,0 
Fiú mosdó      5,0 5,0 
Leány öltöző    24,0   24,0 
Leány WC és előtér      11,0 11,0 
Leány zuhanyozó      9,0 9,0 



 

 

Leány mosdó      5,0 5,0 
Fiú öltöző    24,0   24,0 
Emeletszint megnevezése: Tűzveszélyességi osztályok m2-ben 
Helyiség neve A B C D E Össz.: 
Fiú WC és előtér      11,0 11,0 
Fiú zuhanyozó      9,0 9,0 
Fiú mosdó      5,0 5,0 
Leány öltöző    24,0   24,0 
Leány WC és előtér      11,0 11,0 
Leány zuhanyozó      9,0 9,0 
Leány mosdó      5,0 5,0 
Balett termek (8 db)     1004,0  1004,0 
Épület mindösszesen:    267,0 1270,0 322,0 1859,0 
%    14,36 68,32 17,32 100,0 
 
 

A MTF Kazinczy utcai épülete egy tűzszakaszt képezve a 
„D” –  Mérsékelten tűzveszélyes 

tűzveszélyességi osztályba tartozik! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

A MTF Vendégház egy tűzszakaszt képez. 
 

 
Emeletszint megnevezése: Tűzveszélyességi osztályok m2-ben 
Helyiség neve A B C D E Össz.: 
Pince        
Kazánház     25,71  25,71 
Gépjárműtároló     21,28  21,28 
WC      2,25 2,25 
Földszint        
Lépcsőház      10,35 10,35 
Szobák     63,47  63,47 
Konyhák     12,59  12,59 
Közlekedők      13,41 13,41 
Fürdők      9,15 9,15 
WC      0,85 0,85 
Kamra     0,89  0,89 
I. emelet        
Lépcsőház      10,35 10,35 
Szobák     60,26  60,26 
Konyhák     16,25  16,25 
Közlekedők      6,98 6,98 
Fürdők      7,81 7,81 
WC      0,81 0,81 
Kamrák     1,48  1,48 
Előszobák     6,77  6,77 
Beépített tetőtér       13,4 
Szobák     22,77  22,77 
Konyha     10,94  10,94 
Fürdő      3,44 3,44 
Lépcsőház      10,35 10,35 
Előszoba     6,16  6,16 
Beépítetlen rész     57,05  57,05 
Épület mindösszesen     305,62 75,75 381,37 
%     80,1 19,19 100 
 
 

A MTF Vendégháza egy tűzszakaszt képezve a 
„D” –  Mérsékelten tűzveszélyes 

tűzveszélyességi osztályba tartozik! 
 



 

 

          3. számú melléklet 
 

A L K A L O M S Z E RŰ  TŰZ V E S Z É L Y E S  T E V É K E N Y S É G  
E N G E D É L Y E Z É S E  

 

E  N  G  E  D  É  L  Y  
 
 

TŰZ V E S Z É L L Y E L  J Á R Ó  M U N K A  V É G Z É S E  
 
 
I. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 11§ és a 13 § (3) bekezdése alapján megbí-

zom………………………………………………gazdasági egység 
tűzvédelmi szakvizsgát tett és  …………………………………………… 
szakképesítéssel rendelkező dolgozóját / oklevél száma : ………………... 
a vállalat alábbi létesítményében ………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
20……év …………hó ……..napján …..órától …..óráig   
tartandó, az alábbiakban leírt – tűzveszéllyel járó – munkavégzéssel : 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………….. 
 
Egyidejűleg kiadom ezen engedély mellékletét képező műveleti utasítást,  
 
amely részletesen tartalmazza a munkavégzés során alkalmazható eljárást. 
 
 

Kelt , ………………………….20 ……év ……………hó ……nap 
 
 
 
 
                                                               ……………………………….. 
                                                                         munkát elrendelő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
II. A meghatározott tevékenység színhelyén 20….év ………..hó …….napján tartott elő-

zetes helyszíni szemle alapján a következő tűzvédelmi előírások betartásával engedé-
lyezem a munkavégzést :  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………. 
 
A tevékenység állandó felügyeletére ………fő kioktatott dolgozót jelölök ki, valamint 
az előzőekben meghatározott üzemképes tűzoltó felszerelést biztosítom és felhívom , 
hogy gondoskodjon a megelőző tűzvédelmi előírások betartásáról. 

 
 
Kelt, …………………..20 ……év …………….hó ….nap 
 
 
 
 
                                                                             ………………………………… 
                                                                                munkavégzést engedélyező  
                                                                                          területi vezető 
 
III. Az engedélyben, illetve műveleti utasításban meghatározott előírásokat tudomásul 

vettem és azok megtartásáért büntetőjogi felelőséget vállalok : 
 
 
 
Kelt, ………………20…..év …………………..hó …..nap 
 
 
 
                                                                                                                         
                                                                                      munkát végző dolgozó 
 
 
Megjegyzés : 
 
a.) Az engedély csak a műveleti utasítással együtt érvényes. 
b.) Az engedélyt 2 példányban kell kitölteni, amelyből 1 példányt a munkát elvégző dolgozó-

nak kell kiadni, 1 példányt irattározni. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. számú melléklet 
 

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁHOZ KÖTÖTT 
FOGLALKOZÁSI ÁGAK ÉS MUNKAKÖRÖK 

 

Az 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet melléklete alapján: 

 

s.sz. Foglalkozási ág , munkakör Továbbképzés 
1 Hegesztők és az építőipari tevékenység 

során nyílt lánggal járó munkát végzők. 
5 évente 

2 Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba 
sorolt, 300 kg tömegmennyiséget meghala-
dó anyagoknak ipari és szolgáltatás körébe 
tartozó feldolgozását, technológiai felhasz-
nálást és tárolását végzők. 

5 évente 

3 Propán-bután gáz lefejtését, töltését, ki-
szolgálását végzők. 

5 évente 

4 Üzemanyagtöltő-állomások üzemviteli 
dolgozói. 

5 évente 

5 Tűzoltóvíz-források felülvizsgálatát vég-
zők. 

5 évente 

6 Pirotechnikai szakbolti eladó, raktárkezelő, 
terméküzemeltető, anyag- és termékgyár-
tás-vezető, kivétel a csak I. kategóriájú (já-
tékos) pirotechnikai termékek kereskedését 
folytatók. 

5 évente 

7 Tűzoltó készülékek karbantartását végzők. 5 évente 
8 Beépített tűzjelző berendezések szerelését, 

telepítését, felülvizsgálatát, javítását és 
karbantartását végzők. 

5 évente 

9 Beépített tűzoltó berendezések szerelését, 
telepítését, felülvizsgálatát, javítását és 
karbantartását végzők 

5 évente 

10 Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, 
és a kivitelezésért felelős műszaki vezetők.

5 évente 

11 Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, 
és a kivitelezésért felelős műszaki vezetők.

5 évente 

 
 
  



 

 

5. számú melléklet 

TŰZVÉDELMI ISMERETEK  

A MTF DOLGOZÓI RÉSZÉRE 
 
A tűzvédelemmel kapcsolatos tudnivalókat és tennivalókat a MTF Tűzvédelmi Szabályzata, 
és jelen oktatási anyag tartalmazza. 

A Szabályzat vonatkozó előírásait minden munkavégzés során, speciális előírásait pedig az 
adott technológia, munkavégzés esetén kell alkalmazni. 
 
A dolgozók tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai : 
 

- Tevékenységük során a tűzesetek megelőzése érdekében folyamatosan betartják a 
tűzvédelmi előírásokat, alapvetően a tűzvédelmi ismeretekben foglaltakat . 

- Betartják a tiltó – és figyelmeztető táblák előírásait. 
- Tűzvédelmi hiányosságok esetén azt jelzik a tűzvédelmi megbízottnak. 
- Részt vesznek a tűzvédelmi oktatáson. 
- Elsajátítják a tűzvédelmi felszerelések kezelését. 

 
Esetleges tűz esetén végrehajtják a tűz jelzését, valamint lehetőségeikhez képest részt vesznek 
a tűz oltásában, az emberi életek és az anyagi értékek mentésében. 
 
- I.) Tűzjelzés :  

- közvetlen vezetékes vonalas telefonról 105  
- és a rendszer telefonról (mellékállomásokról:  
- valamint a porta hívószámát:  

 
1.) Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles 

azt azonnal jelezni a tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetőség, a rendőrségnek vagy a 
mentőszolgálatnak. 

 
2.) A tűzjelzésnek tartalmazni kell: 
 

A tűzeset pontos helyét, címét és az intézmény megnevezését:  
(pl.: 1145 Budapest, Columbus u. 87-89. Magyar Táncművészeti Főiskola, 
a tűzoltósági kapu a Dorozsmai utcáról nyílik) 
 

- Mi ég, mi van veszélyeztetve, mekkora a tűz terjedelme. 
 

- Személyi sérülés történt-e, emberélet van-e veszélyben. 
 

- A tűzjelző nevét, a jelzésre használt távbeszélő számát. 
 
3.) A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, ill. emberi beavatkozás nélkül megszűnt 

tűzesetet is kötelező késedelem nélkül jelezni a tűzoltóságnak. 
 
4.) A telefonok mellé jól látható helyen ki kell függeszteni az alábbi feliratot: 
 



 

 

MTF porta: 110 

           MENTŐK 104 
        RENDŐRSÉG 107 

    TŰZOLTÓSÁG 105 

SEGÉLYHÍVÓ:  112 
 
 
II.) Tűzvédelmi Használati Szabályok: 
 
 
II.1.) Általános szabályok 
 
1.1. Az építményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt), a vegyes rendeltetésű épületet 

csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési, telephely) engedélyben megállapí-
tott rendeltetésnek megfelelően szabad használni. 

1.2. A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott foly-
tatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagokat és eszközt szabad tartani. Az 
épületben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a vonat-
kozó jogszabályokban megengedett tűzterhelési értéket. 

1.3. A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az 
eszközről, készülékről a tevékenység során keletkezett éghető anyagok, hulladékokat 
folyamatosan, de legalább műszakonként, illetőleg a tevékenység befejezése után el 
kell távolítani. 

1.4. Éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záró fedővel ellátott, 
nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárol-
ni, figyelembe véve a környezetvédelmi előírásokat. 

1.5. Minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az éghető folyadék csepegését, elfolyá-
sát, illetőleg a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, illetőleg kiszivárgott 
anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell itatni, a helyiséget ki kell 
szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. 

1.6. Az üzemszerűen csepegő éghető folyadékot nem éghető anyagú edénybe kell felfogni. 
Felfogó edényt szükség szerint, de legalább a műszak befejezésével ki kell üríteni, és 
az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. 

1.7. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot alkalomszerűen csak sza-
badban, vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg 
gyújtóforrás nincs. 

1.8. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben, helyiségben, veszé-
lyességi övezetben olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási ve-
szélyt jelenthet. 

1.9. Olajos, zsíros munkaruha, védőruha (ruhatár-rendszerű öltöző kivételével) csak fém-
szekrényben helyezhető el. 

 
 
 
 
 



 

 

1.10. A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a 
tűzvédelmi használati szabályok megtartását és az esetleges szabálytalanságokat meg 
kell szüntetni. 
Az ellenőrzésnek ki kell terjednie az alábbiak teljesülésére is: 
- A kiürítési útvonalak szabadon tartása, 
- A tűzoltó készülékek, felszerelések megléte, 
- A tevékenység befejezése után a villamos gép, berendezés, készülék kikapcsolt ál-

lapota, 
- A fűtőberendezések előírt használata, 
- A dohányzás szabályainak betartása, 
- A folyamatos tevékenységhez szükséges anyagmennyiség tárolása. 

1.11. A helyiség, szükség szerint az építmény, létesítmény bejáratánál, szabadtéren a ve-
szélyzónában- és a helyiségben jól látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, va-
lamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó pik-
togramot, táblát kell elhelyezni. 

1.12. A munkahelyeken az üzemeltetés alatt az olyan helyiség ajtóit, amelyben dolgozók 
tartózkodnak, nem szabad lezárni. Ha a munka jellege az ajtók zárva tartását szüksé-
gessé teszi, az ajtók külső nyithatóságát is biztosítani kell. Az ajtók külső nyithatósá-
gáról célszerű visszatérően meggyőződni. A vészkijáratokat táblával jelölni kell. 

1.13. Szükség esetén a tűzvédelmi megbízottnak az általános használati szabályok figye-
lembevételével és helyi konkretizálásával el kell készítenie az adott létesítmény épít-
mény, tűzszakasz, helyiség vagy veszélyességi övezet helyi használati előírásait. 

 
II.2.) Tűzveszélyes tevékenység 
 

2.1. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az, tüzet okozhat. 
2.2. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek 

megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni. 
2.3. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (minősül pl.: a nyílt lánggal történő építő-

ipari hegesztés) minden ilyen esetben a létesítmény műszaki vezetőjének előzetesen 
írásban kell engedélyeznie meghatározott feltételek alapján és a tűzvédelmi szerveze-
tet ellátó cég részéről a felsőfokú tűzvédelmi főelőadóval is egyeztetni, kell (írásban) 
a feltételek biztosítása érdekében. (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység forma-
nyomtatvány kitöltése) 

2.4. Tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező 
személy végezhet - előzetes írásbeli engedély alapján -, amelyet az igazgató főor-
vos ad ki. 

2.5. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata műszaki vezető Nagy János 
úr (abban az esetben, ha saját munkavállaló végzi). 

2.6. Abban az esetben, ha a TESZ területén külsős munkavállalók, cégek végeznek alka-
lomszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, flexelés stb.) akkor Kun Zoltán, 
mint a TESZ felsőfokú tűzvédelmi szaktanácsadója, adja ki az írásos engedélyt a 
munkafolyamatok elvégzéséhez. A TESZ részéről, minden ilyen esetben a műszaki 
vezetőnek kell értesítenie a tűzvédelmi szaktanácsadót. 

2.7. Külső cég által végzett tűzveszélyes tevékenységhez az engedély kiadása a külső cég 
vezetőjének a feladata. Az engedélyt azonban ekkor is be kell mutatni, a TESZ tűz-
védelmi szaktanácsadójának, aki további, helyi tűzvédelmi előírásokkal kiegészítheti 
azt. 

 

 



 

 

2.8. Az engedélynek tartalmaznia kell a tevékenység kezdési és befejezési időtartamát, 
helyét, leírását, a munkát végző személy nevét, a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, 
előírásokat. 

2.9. Tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező, az ott keletkező tűz oltására alkalmas 
tűzoltó felszerelést köteles biztosítani. 

2.10. Tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező - a 
kezdettől a befejezésig - szükség szerinti felügyeletet köteles biztosítani. 

2.11. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak kör-
nyezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt 
megszüntetni, ami tüzet okozhat. 

2.12. A munka befejezését az engedélyezőnek be kell jelenteni. 
 
II.3.) TILOS a dohányzás: 
 
3.1. Az „A”-„B” és „C” tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségekben, a számítógépte-

remben és a liftben, és az 1999. évi XLII. Törvény által tiltott helyeken. A dohányzási 
tilalmat táblával kell jelezni. 

 
Dohányozni csak a fenti törvény által megengedett és az igazgató főorvos által ki-
jelölt helyeken lehet!  
 
Az épületek, laborok, raktárak egész területén TILOS A DOHÁNYZÁS! 

Dohányzásra kijelölt hely: szabadtéren kint, ahol nem éghető edényzet lett rend-
szeresítve és a vezetőség által kijelölt terület. 
A MTF területén a Tűzvédelmi Szabályzata szerint a kijelölt dohányzó helyek: 

Központi épület 

- a magas földszinten kialakított dohányzó helyiség 

- a park kijelölt helyein 

Szakmai épület 

- épület bejárata előtti szabad terület 

Tanszéki épület 

- épület előtt kijelölt helyek  

Kollégium 

- az udvar kijelölt helyén 

Táncpedagógusképző Intézet 
- a különálló faházban 

 

3.2. Dohányozni csak a kijelölt helyen lehet. Itt megfelelő számú, nem éghető anyagból 
készült hamutartót kell elhelyezni, kiürítésükről rendszeresen gondoskodni kell. A 
hamutartók tartalma - még kihűlt állapotban is - csak vizes edénybe üríthető! Égő 
dohányneműt papírkosárba üríteni TILOS! 

 
 
 



 

 

3.3. A létesítmény egész területén a helyiségekbe, építménybe, szabadtérbe gyújtóesz-
közt bevinni, (kivéve a rendeltetésnek megfelelő technológiák) csak az alkalom-
szerű tűzveszélyességre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad. 

 
II.4.) Közlekedési utak, kijáratok 

 

4.1. A közlekedési utakat úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén az ott tartózkodók rövid 
időn belül biztonságos helyre, illetve a szabadba jussanak. 

4.2. Közlekedési utakat, folyosókat és a hozzájuk vezető utakat teljes szélességben szaba-
don kell hagyni. Ezeket eltorlaszolni, anyagok tárolására igénybe venni még átmeneti-
leg sem szabad! A tűzszakasz határoló ajtókat csukva kell tartani! 

4.3. Azoknak a helyiségeknek az ajtajait, melyekben emberek tartózkodnak bezárni nem 
szabad! 

4.4. Ahol lift van, azt tűz esetén menekülésre igénybe venni nem lehet, kivéve a biztonsági 
felvonót. 

 

II.5.) Tüzelő és fűtőberendezés 

 

5.1. Az építményben, helyiségekben csak olyan fűtési rendszer használható, amely rendel-
tetésszerű működése során tüzet nem okoz. A fűtőberendezést csak kioktatott személy 
kezelheti. A fűtőberendezés időszakos karbantartását biztosítani kell. 

5.2. Az égéstermék-elvezetővel rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés csak a teljesítményé-
nek megfelelő, illetőleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható. 

5.3. Fűtőtestek, és a környezetükben lévő éghető anyag között olyan távolságot kell meg-
tartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén 
mérhető hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se haladja 
meg a 60 oC-t. 

5.4. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést 
szabad használni. 

5.5. Az éghető gázzal és az éghető folyadékkal üzemeltetett tüzelő-, illetve fűtőberendezés, 
készülék működtetése alatt a nemzeti szabványban meghatározott kezelési osztálynak 
megfelelő felügyeletről kell gondoskodni. 

5.6. A tüzelő-, fűtőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra 
alkalmas dolgozóra szabad bízni. 

5.7. A tüzelő-és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében lévő 
éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell 
alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterme-
léssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt. 

5.8. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, valamint az éghető folya-
dékot a központi fűtőberendezés vezetékétől és a fűtőtestétől 1 méter távolságon belül 
nem szabad rakni. 

5.9. A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáztüzelésű berende-
zésben a tüzelést meg kell szüntetni. A munkahely elhagyása előtt a munka vezetőjé-
nek és irányítójának meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről, haszná-
laton kívül helyezéséről. 

 

 



 

 

5.10. Kémény, füstcsatorna és füstelvezetés 
 

5.10.1. A kéményt, a kéménytoldót, a füstcsatornát és a technológiai berendezés egyéb égés-
termék-elvezetőjét nemzeti szabvány szerint nem éghető anyagból és úgy kell kialakí-
tani, hogy az gyújtási veszélyt ne jelenthessen. 

5.10.2. Gáznemű tüzelő-, fűtőberendezéshez, ha azoknak a füstgáz hőmérséklete a legna-
gyobb terhelésnél sem nem haladja meg a 200 oC-ot, nem éghető anyagú kéménybe 
legalább nehezen éghető anyagú béléscsövet szabad elhelyezni. 

 Olyan kéményt nem szabad használni, amelynek; 
- a falába éghető anyagú épületszerkezet van beépítve, 
- a műszaki állapota nem megfelelő, 
- a jogszabály, nemzeti szabvány szerinti vizsgálatát nem végezték el. 

5.10.3. Gáznemű fűtőberendezést csak olyan kéményhez szabad csatlakoztatni, amely arra 
megfelelő minősítéssel rendelkezik. 

5.10.4. A kémény használaton kívüli bekötő és tisztító nyílásait nem éghető anyaggal hézag-
mentesen lezárva kell tartani. 

5.10.5. A koromzsák és a tisztító ajtókat állandóan zárt állapotban kell tartani. 
5.10.6. Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető anyagú, az égéstermék legmaga-

sabb hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú füstcsövet szabad használni. 
 A füstcsövet 1,5 méterenként, de legalább egy helyen, fémbilinccsel az épületszerke-

zethez kell rögzíteni, és a kéménybe jól illesztetten (hézagmentesen) kell csatlakozni. 

A füstcső és a rögzítő bilincs a környezetésre gyújtási veszélyt nem jelenthet. 

 Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségen füstcsövet átvezetni nem 

szabad. 

5.10.7. Az égéstermék elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy az gyújtási veszélyt ne okoz-
hasson. 

5.10.8. A falazott kéményt 5 évenként füst – nyomáspróba alá kell vonni. 
 
II.6.) Hőt sugárzó elektromos berendezések 
 
6.1. Az elektromos berendezések minősége, szerelése feleljen meg a szabvány és a jogsza-

bályok előírásainak. 
6.2. Rezsót, kávéfőzőt, mikrohullámú sütőt, kemencét stb. csak felügyelet mellett szabad 

üzemeltetni. 
6.3. Nem megfelelő, zárlatos, szakadt, szabálytalanul toldott vezetékű villamos fogyasztót 

használni TILOS! 
6.4. A hőt sugárzó berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy 

az gyújtási veszélyt ne jelentsen. 
 
II.7.) Világító berendezés 
 
7.1. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiség-

ben, szabadtéren, építményben robbanást nem okozó, a „C”- „E” tűzveszélyességi osz-
tályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, szabadtéren, építményben a kör-
nyezetére gyújtási veszélyt nem jelentő világítás használható. 

 
 



 

 

7.2. Villamos világítást vonatkozó műszaki követelmények szerint kell létesíteni és hasz-
nálni. 

7.3. Világító berendezést és eszközt úgy kell elhelyezni, illetve használni, hogy az tüzet ne 
okozzon, a környezetére veszélyt ne jelentsen. 

7.4. Az áramtalanítást szakaszolva is biztosítani kell. 
7.5. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben, valamint nagy for-

galmú és tömegtartózkodásra szolgáló helységekben, szabadtéren és építményben, to-
vábbá ahol azt jogszabály vagy a tűzvédelmi hatóság előírja, biztonsági és irányfény-
világítást kell létesíteni. 

 
II.8.) Villamos berendezés 
 
8.1. A létesítmény, építmény villamos berendezéseit jogszabályokban, vonatkozó műszaki 

követelményekben meghatározottak szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni. 
8.2. Az építmény villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell 

kialakítani. Lakóépületekben megengedett a főkapcsoló nélküli kialakítás, ha egy he-
lyen csoportosítottan minden áramkör külön leválasztható kapcsolóval lekapcsolható. 

8.3. A tűzvédelmi szempontból jelentős villamos fogyasztók (füstmentes lépcsőház gépé-
szete, hő és füstelvezető berendezés stb.) működését tűz esetén legalább 1 órán át kell 
biztosítani. 

8.4. A biztonsági berendezéshez és világításhoz, továbbá a térvilágításhoz külön leválasztó 
főkapcsolót kell létesíteni. 

8.5. A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, 
vagy olyan hőszigetelést (pl.: villany rezsó alá nem éghető anyagú alátét) kell alkal-
mazni, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. 

8.6. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá 
ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét maradandó feliratozással meg kell jelölni. 

8.7. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket (pl. rezsót) a tevékenység befejezé-
se után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le 
kell választani, kivétel a számítógép és a hűtőszekrény. 

8.8. A villamos-, a villámvédelmi berendezést, ha jogszabály, illetve nemzeti szabvány 
másként nem rendelkezik 
- az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább 3 

(három) évenként,  
- a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább 6 (hat) 

évenként,  
- a „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább 9 

(kilenc) évenként.  
Tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat meg 
kell szüntetni. (A villamos berendezések felülvizsgálata a helyiség tűzveszélyességi 
osztályától függ, nem az építmény tűzveszélyességi besorolása a mérvadó.) 

8.9. Villamos berendezést csak rendeltetésének és méretezésének megfelelően szabad 
használni. 

8.10. Az elektromos berendezések szerelését, javítását csak szakképzett szakember végezhe-
ti. A megrongálódott villamos berendezéseket használni TILOS, azok javíttatásról ha-
ladéktalanul intézkedni, gondoskodni kell. 

8.11. A kapcsolószekrényben semmiféle anyag (pl.: papír, rongy) még átmenetileg sem tá-
rolható! 

 
 



 

 

8.12. Az iroda területén, a helyiségekben elektromos főzőlapot, mikrohullámú sütőt, kávé-
főzőt, stb. csak a kijelölt helyen szabad üzemeltetni (teakonyha). Az elektromos ké-
szülékeket éghető anyagú szekrényben üzemeltetni TILOS! 

8.13. Elektromos meghibásodásból eredő tüzet - áramütés veszélye miatt - vízzel oltani 
TILOS! 

 
II.9.) Villám és sztatikus feltöltődés elleni védelem 
 
9.1. Villám elleni védelmet kell biztosítani az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartó-

zó építménynél, valamint ott, ahol azt jogszabály, nemzeti szabvány előírja. 
9.2. A villámvédelmi berendezést a vonatkozó jogszabályok szerint kell létesíteni. 
9.3. Azoknál az épületeknél, szabad tereknél, technológiai folyamatoknál, illetve berende-

zéseknél, ahol a sztatikus feltöltődés tüzet vagy robbanást okozhat, a megfelelő véde-
lemről vonatkozó műszaki követelmények szerint kell gondoskodni. 

 
II.10.) Tűzoltó készülékek, felszerelések, berendezések 
 
10.1. A készülékeket, felszereléseket, berendezéseket állandóan használható állapotban kell 

tartani, helyükről eltávolítani, vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni TILOS! 
10.2. Semmiféle anyagot a tűzoltó készülékeken elhelyezni, azokra ráakasztani vagy hozzá-

juk támasztani nem szabad. 
 
III. TŰZOLTÓ FELSZERELÉSEK, BERENDEZÉSK, KÉSZÜLÉKEK 

KEZELÉSE 
 
 III.1.) Oltóvíz 
 
A tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen 

sem szabad. 
 
Az oltóvizet szolgáló berendezések, valamint tartozékaik és szerelvényeik üzemképességéről, 

felülvizsgálatáról, karbantartásáról, fagy elleni védelméről gondoskodni kell. 
Gondot kell fordítani a tűzoltó vízforrásokat jelölő táblák meglétére. 
Időszakos vízszerzési lehetőség tűzoltásra nem vehető figyelembe. 
Az oltóvíz szomszédos létesítményeknél - megállapodás esetén - közösen is biztosítható. 
A tűzcsapokat 6 havonta szakemberrel kell ellenőriztetni. 
 
III.2.) Tűzcsapok kezelése 
 
2.1. A tűzcsapok tömlőin elhelyezett sugárcsövet leemeljük a tartószerkezetről és a tömlőt 

a sugárcső segítségével a tartódobról letekerjük. 
2.2. A tömlő kezeléséhez minimum 2 személy szükséges. 
2.3. Az egyik személy kihúzza a tömlőt és a művelet befejezése utána másik személy a 

felszálló vezetéken elhelyezett főcsapot kinyitja. 
2.4. A főcsapot kinyitó személy a kinyitás után a sugárcsövet tartó személy mögött helyez-

kedik el és határozottan meg fogja a sugárcsőtől kb. 1m-re a tömlőt. A másik személy 
megnyitja a sugárcső csapját és megkezdi a tűz oltását. 

 
 
 



 

 

III.3.) Tűzoltó készülék 
 
3.1. A hordozható tűzoltó készülékek a kezdődő tüzek oltására alkalmasak. Olyan készülé-

keket kell elhelyezni a védett térben, amely alkalmas az ott keletkező tűz oltására. 
3.2. A tűz szempontjából alkalmas tűzoltó készülék kiválasztásánál az éghető anyag fizikai 

és égési jellemzői alapján meghatározott tűzosztályokat kell figyelembe venni. 
3.3. A tűzosztályok meghatározása, jelölése a tűzoltó készüléken: 
 
„A” tűzosztály: Szilárd, általában szerves eredetű olyan anyagok tüze, 

amelyek lángolása és/vagy izzás (parázslás) kíséretében 
égnek,  

„B” tűzosztály:  Folyékony vagy cseppfolyós szilárd anyagok tüzei, 
„C” tűzosztály: Éghető gázok tüzei,  
„D” tűzosztály: Fémek és ötvözetek tüzei. 
 
3.4. A tűzoltó készülékeket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, a veszélyezett hely kö-

zelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. 
3.5. A tűzoltó készülék helyét táblával jelölni kell. 
3.6. Azokat a tűzoltó készülékeket, melyeket az MSZ 1040–2:1986 szabvány alapján gyár-

tottak, félévenként ellenőrizni kell. Az ellenőrzések gyakoriságát készenlétben tartó 
módosíthatja (sűrítheti). Ez elsősorban a veszélyes anyagokat szállító járművekre, tö-
megközlekedési eszközökre telepített, illetve szabadtéren védelem nélkül készenlétben 
tartott készülékek esetében érvényesülhet, amit a TVSZ-ben szabályozni kell. Nem te-
kinthető üzemképesnek a tűzoltó készülék, ha a jogszabályban előírt időszakos ellen-
őrzést nem hajtották végre. Az ellenőrzés megtörténtét a nyilvántartásban dokumen-
tálni kell (6. sz. melléklet). 

3.7. Azokat a tűzoltó készülékeket, melyeket az MSZ EN 3 szabvány szerint gyártot-
tak, a tűzvédelmi szaktanácsadó negyedévente köteles megvizsgálni, és a vizsgálat 
megtörténtét a tűzoltó készülékek ellenőrzési és javítási nyilvántartásba bejegyezni. (6. 
sz. melléklet) 

3.8. Minden negyedik negyedévben - azaz évente 1 (egy) alkalommal - a igazgató főor-
vosnak, szakcéggel is kötelező a készülékek ellenőrzését elvégeztetni. 

3.9. Az ellenőrzés megtörténtét ellenőrzési naplóba kell bejegyezni. 
3.10. A negyedéves - szemrevételezéssel történő - vizsgálatokon az alábbiakat kell ellen-

őrizni: 
- a tűzoltó készülékek a tervezett telepítési helyeken vannak e, 
- látható-e, és a készülékekkel szemben állva olvashatók-e az ellenőrző címkék, vala-

mint a matricát 
- a tűzoltó készülékek használata nem ütközik-e akadályba, 
- jelzőműszer esetén az megvan-e és helyes értéket mutat-e,  
- épek-e a tűzoltó készülékek, és szerelvényekkel (fogantyú, szelep, biztosító szeg vagy 

lap, tömlő, szórófej, stb.) el vannak-e látva. 
 

 

 

 

 



 

 

III.4.) Tűzoltó készülékek kezelése 
 

4.1. Valamennyi készüléken felirat mutatja, hogyan kell azokat működtetni. 
4.2. 6 és 12 kg-os porral oltó tűzoltó készülék feszmérővel (állandó nyomású, vagy bele-

nyomott gázos). 
- A tömlőt a tűzre irányítjuk (1 és 2 kg-os készülékeknél csak lövőke van). A nyo-

mókar és a támasztókar közötti műanyag biztosítólemez/vagy biztosító szeg fura-
tába helyezett mutató vagy középső ujjunkkal azt kirántjuk. A nyomókar lenyomá-
sával az oltópor a kezdődő tüzet eloltja. A kar elengedésével és újbóli benyomásá-
val a készülék szakaszosan is üzemeltethető. A porsugarat a lángokra kell irányíta-
ni. 

- Bármelyik típusú tűzoltó készüléket használat után szakértővel felül kell vizsgál-
tatni és újra töltetni. 

2, 5 és 20 kg-os Széndioxiddal (CO2-vel) oltó 
- A szórócsövet a tűzre irányítjuk. A biztosító szeget kihúzzuk és a szelep nyomó-

karját lenyomjuk. 
- A nyomókar felengedésével és újbóli lenyomásával a készülék szakaszosan is mű-

ködtethető. 
- A készüléket a talajszint alatt vagy nehezen szellőztethető helyiségben elővigyá-

zattal kell használni. 
- A nagy sebességgel kiáramló széndioxid fagyási sérüléseket okozhat, ezért:  
1.) TILOS működés közben vagy közvetlen utána a szórócsövet csupasz kézzel érin-

teni. 
2.) TILOS a készüléket úgy működtetni, hogy a kiáramló széndioxid a működtető 

vagy embertársa testfelületére kerüljön. 
- Bármelyik típusú tűzoltó készüléket használat után szakértővel felül kell vizsgál-

tatni és újra töltetni. 
 
FIGYELEM! Ha tűz zárt vagy csukott ajtó mögött keletkezett, akkor az ajtót úgy kell kinyit-
ni, illetve kifeszíteni, vagy betörni, hogy az ajtóval szemben illetve - kifelé nyíló ajtónál - az 
ajtó mögötti falnál senki se tartózkodjon, tekintettel arra, hogy a hirtelen bejutó oxigéntől a 
lángcsóva kicsaphat, az ajtó a beavatkozót a falhoz préselheti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III.5.) A tűzoltó készülékek mennyiségi elhelyezésének minimum védelmi  szabályai: 
 

Tűzveszélyességi 
osztály 

Helye Az építmény, illetve 
szabadtér alapterületét 

csökkentő tényező 

Követelmény 

„A” – „B” Helyiség, illetve ve-
szélyességi övezetben

 Minden megkezdett 
50 m2 alapterület után 

1-1 db 

„A” – „B” Építményben illetve 
szabadtéren 

 Az „A” – „B” tűzve-
szélyességi osztályba 
tartozó helyiség, va-
lamint veszélyességi 
övezet alapterülete 

kivételével 

A „C” – „D” tűzve-
szélyességi osztályba 

tartozó építmény, 
szabadtér előírásai 

szerint  

„C” Építményben illetve 
szabadtéren 

Az „A” – „B” tűzve-
szélyességi osztályba 
tartozó helyiség, va-
lamint veszélyességi 
övezet alapterülete 

kivételével 

Az alapterület minden 
megkezdett 200 m2-e 

után, de legalább szin-
tenként 1-1 db  

„D” Építményben illetve 
szabadtéren 

Az „A” – „B” tűzve-
szélyességi osztályba 
tartozó helyiség, va-
lamint veszélyességi 
övezet alapterülete 

kivételével 

Az alapterület minden 
megkezdett 600 m2-e 
után, de legalább szin-

tenként 1-1 db 

„E” Építményben illetve 
szabadtéren 

Az „A” – „B” tűzve-
szélyességi osztályba 
tartozó helyiség, va-
lamint veszélyességi 
övezet alapterülete 

kivételével 

 

 

 

Szükség szerint 

 
A létesítményben az ott keletkező tűz oltására alkalmas - a vonatkozó jogszabályokban és 
nemzeti szabványokban foglalt követelményeket kielégítő- tűzoltó készüléket elhelyezni. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV.) EGYES LÉTESÍTMÉNYEK BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁRA 
VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK 

 

IV.1.) Iroda,  

 
1. Az irodákban, tárgyalókban csak olyan anyagokat, eszközöket, berendezéseket és fel-

szereléseket lehet tárolni, illetve használni, melyek az ott folyatatott tevékenységhez 
szükségesek. 

2. A munkaidő végén ellenőrizni kell, hogy a helyiségben nincs-e tűzveszély, az 
áramtalanítást el kell végezni (világítás). 

3. A munkaidő végén a helyiségből a napi hulladékot ki kell vinni az arra kijelölt helyre. 
4. Csak a dohányzásra kijelölt irodában megengedett a dohányzás, ebben megfelelő szá-

mú nem éghető anyagból készült hamutartót kell elhelyezni. Rendszeres kiürítésükről 
gondoskodni kell. A hamutartók tartalma - még kihűlt állapotban is - csak vizes 
edénybe üríthető! 

5. A helyiségben csak olyan fűtés alkalmazható, mely működése során tűzveszélyt nem 
okoz. 

6. A fűtő- és világító testekre éghető anyagot tenni TILOS! 
7. A személyi számítógépeket külön aljzatról kell üzemeltetni. 
8. Irodában, tárgyalóban tűzveszélyes tevékenységet folytatni csak előzetes írásbeli en-

gedély birtokában szabad. 
 

IV.2.) Öltözők általános előírásai 

 
1. Az öltözőben dohányozni és nyílt lángot használni tilos, vagy olyan tevékenységet 

folyatatni, amely tüzet okozhat. A tilalmat „A dohányzás és nyílt láng használata ti-
los!” táblával jelölni kell. 

2. Tűzveszélyes anyagot öltözőben tárolni TILOS! 
3. A helyiséget csak rendeltetésének megfelelő célra lehet használni, jellegétől eltérő 

eszközöket, anyagokat tárolni még átmenetileg sem lehet! 
4. Az öltözőszekrény tetejére gyúlékony anyagot pakolni TILOS! 
5. Fűtőtestekre és vezetékekre éghető anyagot, ruhaneműt elhelyezni sem szárítás, sem 

egyéb célból nem szabad! 
6. Villamos berendezések, világító testek 50 cm-es körzetében éghető anyagot elhelyezni 

TILOS! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV.3.) Raktárak, tárolók általános előírásai 
 

1. Abban a raktárban, amelyben a tűz-és robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes anyagot 
tárolnak, a dohányzás és nyílt láng használata TILOS! 

2. Dohányozni csak felirattal kijelölt helyeken szabad, ahol a dohánynemű eloltásához 
nem éghető anyagú hamutálat kell biztosítani. 

3. Hamutálat papírkosárba, szemetes edénybe kiönteni TILOS! 
4. A helyiségben csak az oda beosztott személyek tartózkodhatnak. 
5. A raktárakban - a raktározásra szolgáló anyagokon túlmenően- semmilyen idegen ég-

hető vagy nem éghető anyagot elhelyezni még ideiglenes jelleggel sem szabad. 
6. Gázpalackot, tűz- és robbanásveszélyes ragasztót és egyéb anyagokat csak külön táro-

ló helyen szabad tárolni, azokat az egyéb raktári helyiségekben elhelyezni még ideig-
lenesen sem szabad. 

7. Az elektromos kapcsolókat, a kézi tűzoltó készülékeket, valamint az azokhoz vezető 
utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad. 

8. A raktárakban a helyiség tűzveszélyességét és a nagyságát figyelembe véve megfelelő 
darabszámú 34A 144BC jelű, éghető folyadék vagy gáz tárolás esetén 34A 233BC jelű 
porral oltó kézi tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani. 

9. A raktárakban elektromos főzőlap, kávéfőző nem üzemeltethető, ott bármilyen elekt-
romos eszközt - a javítási tevékenységen kívül- használni csak az ügyvezető külön en-
gedélyével szabad. 

10. Állványos tárolás esetén az állványok között legalább 0,8 m széles közlekedési utat 
kell biztosítani. 

11. Nyílt lánggal járó javítási munka során az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre 
vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. 

12. A műszak, illetve a napi munka befejezése után, az eltávozás előtt a helyiséget utolsó-
ként elhagyó személynek meg kell győződnie arról, hogy nem maradt-e tüzet vagy 
balesetet okozó körülmény. 

13. Az észlelt hiányosságokat haladéktalanul meg kell szüntetni. 
14. Az 5 m2-nél nagyobb kiterjedésű fémfelületeket (pl. SALGO állvány) egységes EPH 

hálózatra kötött védőföldeléssel kell ellátni. 
 

V.) Raktározás és tárolás szabályai 
 

1. Egy helyiségben az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző hal-
mazállapotú anyagok vagy a „C” és „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó anya-
gokkal együtt nem tárolhatók. 

2. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, „C” tűzveszélyességi osz-
tályba tartozó éghető folyadékot kiszerelni, csomagolni csak nemzeti szabványban 
meghatározottak szerint, ennek hiányában olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás 
és hatékony szellőzést biztosítottak. 

3. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, valamint a „C” és „D” tűz-
veszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékot csak jogszabályban, nemzeti szab-
ványban meghatározott zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és for-
galomba hozni. 

 
 
 



 

 

4. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét naponta, vagy - ha azt az anyag tulaj-
donságai szükségessé teszik - folyamatosan ellenőrizni kell és a veszélyes felmelegedést 
meg kell akadályozni. 

5. Az éghető anyag - tárolási egysége - és a kerítés között legalább 1 méter széles, éghető 
anyagtól mentes területet kell tartani. 

6. Tetőtérben és talajszint alatt helyiségben „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó 
anyagot tárolni nem szabad. A talajszint alattinak az a helyiség minősül, amelyeknek a 
padlófelülete a terepcsatlakozási vonal alatt helyezkedik el. A terepcsatlakozás az épít-
mény lábazata és a közvetlenül hozzá csatlakozó rendezett terep (járda) érintési vonala. 

7. Az épület tetőterében, padlásán éghető anyagot csak úgy és olyan mennyiségben szabad 
elhelyezni, hogy azok: 
- a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén 

eltávolíthatók legyenek, 
- a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől és a kéménytől legalább 1 méter távolságra 

helyezkedjenek el. 
- A raktárban éghető anyagú födém, tetőszerkezet és a tárolt éghető anyag között leg-

alább 1 méter távolságot kell biztosítani.  
- A raktározás, tárolás területén éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell 

tartani.  
- Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot és az éghető folyadékot 

raktározni, tárolni csak nem éghető anyagból készült padozaton, állványokon, pol-
con szabad. 

 

VI.) Tűzveszélyes tevékenység szabályai 
 

1. Tűzveszélyes tevékenységet TILOS olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robba-
nást okozhat. Tűzveszélyes tevékenységnek minősül az a tevékenység, amely a kör-
nyezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó 
hőmérséklettel és /vagy nyílt lánggal, izzással, parázzsal, szikrázással jár. A tűzveszé-
lyes tevékenység lehet állandó jellegű és alkalomszerű. 

2. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak e tevékenység végzésére alkalmas és 
engedélyezett helyiségben, helyen szabad végezni. Minden egyéb helyen végzett tűz-
veszélyes tevékenység alkalomszerű. A szabályzat hatályba lépésekor a társaságnál ál-
landó jellegű tűzveszélyes tevékenység van (hegesztő műhely). 

3. A tűzveszélyes tevékenységet végző személy köteles meggyőzni arról, hogy a keletke-
ző tűz eloltására alkalmas tűzoltó készülék a helyszínen, hozzáférhetően, működőké-
pes állapotban rendelkezésre áll-e. 

4. A tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt és befejezése után a munkavégző köte-
les a helyszínt és annak a környezetét tűzvédelmi szempontból átvizsgálni és minden 
olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. 
 

(az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait a VII. fejezet tartalmazza.) 

 

 

 

 



 

 

 

VII.) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályai 
 

1. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban, az OTSZ előírásai sze-
rint meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A tevékenységet - a munkát vég-
ző - felettese rendeli el. 

2. Az engedélyező az igazgató főorvos, vagy a TESZ műszaki vezető és a tűzvédelmi 
szaktanácsadó. 
- Az engedély kiadása előtt a tevékenység helyszínén szemlét kell tartani, melyen 

részt kell venni. 
- Elrendelőnek, 
- Engedélyezőnek ( műszaki vezető, tűzvédelmi főelőadó,) 
- tevékenységet végző(k)nek. 

3. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet a 3. sz. melléklet formanyomtatványon 
kell engedélyezni. 

4. A tűzgyújtási engedély a dohányzási tilalmat nem oldja fel. 
5. Szakmához kötött, alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztést, vagy A-B 

anyagok használata) csak szakképzettséggel, tűzvédelmi szakvizsgával és tűzgyúj-
tási engedéllyel; egyéb tűzveszélyes tevékenységet kioktatott, tűzvédelmi szakvizsgá-
val és tűzgyújtási engedéllyel rendelkező személy végezhet. 

6. A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől 
annak befejezéséig a munkát elrendelő - szükség esetén műszeres- felügyeletet köteles 
biztosítani. 

7. A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő és/vagy a munkát megrendelő az 
ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosíta-
ni. 

8. A tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt és befejezése után a munkavégző a 
helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden 
olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkát elrendelő részletesen 
írásban rögzíti az átvizsgálás szempontjait, ez más szervezet területén végzett tevé-
kenységnél különösen fontos. 

9. A szabadban tüzet gyújtani, tüzelő berendezést használni csak úgy szabad, hogy az a 
környezetésre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. A tüzet és a berendezést őrizet-
lenül hagyni nem szabad. 

10. Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. 
11. A helyszínen olyan eszközöket, illetve felszereléseket kell készenlétben tartani, ame-

lyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz eloltható. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VIII.) Tűzoltási út, terület és egyéb utak 
 
1. A tűzoltóság vonulása és működése céljára - ha arról jogszabály, illetve nemzeti 

szabvány nem rendelkezik- az építményekhez olyan utat, illetve területet kell biztosí-
tani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és mű-
ködtetésére. 

A „C” tűzveszélyességi osztály esetén 5 ha-nál nagyobb alapterületű létesít-
ménynél két, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas bejáratot - ha erre 
lehetőség van két oldalon - kell létesíteni. Nem kell két oldalon bejáratot létesí-
teni zárt beépítés esetén, továbbá azoknál a mezőgazdasági létesítményeknél, 
amelyek megközelítése csak külön út építésével lenne biztosítható. 

 

2. Az üzemi helyiségben és a raktározásnál - ömlesztett tárolást kivéve- legalább a kö-
vetkező szélességű utat kell biztosítani: 
-  a 40 méternél szélesebb helységekben, középen vagy két oldalon, a    80 méternél 

szélesebb helységekben pedig 40 méterenként, hosszirányban egyenes vonalban 
végighaladó 3 méter széles, mindkét esetben 30 méterenként, 1,8 méter széles ke-
resztirányú utat; 

-  a 40 méternél nem szélesebb helységben, hosszirányban 2,4 méter széles, valamint 
30 méterenként 1,8 méter széles keresztirányú utat 

- a 15 méternél nem szélesebb helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem szélesebb 
helyiségben 1 méter széles hosszirányú utat, 

- éghető anyag zárttéri raktározásnál, tárolásnál 5 méter tárolási magasságig 
1,8 méter széles hosszirányú utat, nagyobb tárolási magasság esetén 3 méter 
széles hosszirányú, s azon keresztirányban 25 méterenként 1 méter széles 
utat. 

 
3. A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint a víz-

szerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, 
amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működésére. 

Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű 

nyitó- és zárószerkezetét, a tűzjelző kézi jelzésadóját, a nyomásfokozó szivattyút, valamint 

hő- és füstelvezető kezelőszerkezetét, nyílásait, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszere-

lést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni 

még átmenetileg sem szabad. 

 

Az üzemi és tárolóhelyiségekben - a 400 m2-nél kisebb alapterületű helyiség és az 
állványos raktározás kivételével - a 2,4 méteres és az ennél szélesebb utak széleit jól 
láthatóan meg kell jelölni. Nem kell megjelölni azokat az utakat, amelyeket falsík, 
beépített gépsorok és berendezések határolnak. 

 

 



 

 

 

4. Az építményben, helyiségben és szabadtéren még átmenetileg sem szabad eltor-
laszolni: 
- a villamos berendezés kapcsolóját, 
- a közmű nyitó- és zárószerkezetét,  
- a tűzjelző kézi jelzésadóját, 
- a hő- és füstelvezető kezelő szerkezetét, nyílását, 
leszűkíteni: 
- a közlekedési utakat, 
- az ajtókat, 
- és a kiürítési utakat. 
 

IX.) Kiürítés 
 

1. Az építményt úgy kell kialakítani, hogy tűz vagy robbanás esetén az ott tartózkodók 
eltávozhassanak, illetve eltávolíthatók legyenek. 

2. Az eltávozást a szabadba, átmenetileg védett tűzszakaszba, füstmentes lépcsőházba, a 
tetőfödémre, illetve a tűzvédelmi hatóság engedélyével erre a célra kijelölt térbe kell 
biztosítani. 

3. A helyiség, a tűzszakasz és az építmény kiürítési útvonalait, valamint az azokon elhe-
lyezett kijáratokat - a kiürítési idő alapulvételével - a jogszabályokban foglalt számítás 
alapján kell méretezni. 

4. A vészlétrát (kilépőt), a vészhágcsót, valamint a kiürítés célját szolgáló egyéb szerke-
zetet vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint kell létesíteni. 

5. A vészlétra (kilépő) és a vészhágcsó teherbírását, műszaki állapotát jogszabályokban 
meghatározottak szerint kell ellenőrizni, a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntet-
ni. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. számú melléklet 

A tűzoltó készülékek ellenőrzési és javítási nyilvántartása 
 

 
s.sz Tűzoltó készülékek Ellenőrzés időpontja 

(negyedév ) 
Javítás Megjegyzés 

( OKF azonosító jel.) 
Készenlét 

helye 
típus Gyártási 

szám 
Gyártási 

év 
I. II. III. IV. 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 



 

 

7. számú melléklet 
 

T Ű Z V É D E L M I       F E L Ü L V I Z S G Á L A T 

Tárgya Időszak 
Előíró jogszabály, nem-

zeti szabvány 
Beépített vízzel oltó (sprinkler) rendszerek 6 hónap, továbbá ettől 

sűrűbben a gyártó rendel-
kezése szerint 

mód. 2/2002 (I.23.) BM 
rendelet 

Beépített habbal oltó rendszerek felülvizs-
gálata, vízforrások és kapcsoló szerelvé-
nyek, mérő vezérlő berendezések 

6 hónap, 
1év, 
10 év 

mód. 2/2002 (I.23.) BM 
rendelet 

Hő és füstelvezető berendezés ellenőrzése Évente mód. 2/2002 (I.23.) BM 
rendelet 

Éghető folyadékot tároló robbanásgátló 
szekrény időszakos nyomáspróbája 

5 év mód. 2/2002 (I.23.) BM 
rendelet 

Éghető folyadékok tárolására szolgáló 
fekvőhengeres tartály tömítettségi vizsgá-
lat 

10 év után, majd 
5 évente 

mód. 2/2002 (I.23.) BM 
rendelet 

Éghető folyadék, olvadék tárolására szol-
gáló állóhengeres tartályok időszakos 
vizsgálata 

5 év mód. 2/2002 (I.23.) BM 
rendelet 

Olajtüzelésű berendezéshez tartozó tároló 
tartályok időszakos vizsgálata  

- fekvő hengeres 
- álló hengeres  

 
 
5 év, 
10 év majd 5 évente 

mód. 2/2002 (I.23.) BM 
rendelet 

5 m3 vagy annál nagyobb tartály, 
vagy 5 m3 összmennyiséget meghaladó 
tartálycsoport 

5 év 
10 év 

11/1994. (III.25.) IpM. 
rendelet 

Gázfogyasztó készülékek, berendezések 
rendszeres karbantartása, javítása 

A fogyasztótól függ, a 
gyártó rendelkezése alap-
ján 

1994. évi XLI. tv., 
GOMBSZ 

Egyedi, gyűjtő, központi kémények mű-
szaki felülvizsgálat  

4 évente 27/ 1996. (X.30.) 

Egyedi és gyűjtő kémények ellenőrzése, 
tisztítása a szilárd-, olaj- és gáztüzelő be-
rendezéstől függően 

Félévente, évente 27/ 1996. (X.30.) BM. 
rendelet 

Tűzoltó takarók Évente MSZ EN 1869 
Tűzoltó vízforrás (földalatti, föld feletti és 
fali tűzcsap, víztároló) szerelvényei, tarto-
zékai 

6 hónap mód. 2/2002 (I.23.) BM 
rendelet 

A száraz tüzivíz-vezeték szerelvényeinek 5 év mód. 2/2002 (I.23.) BM 



 

 

nyomáspróbája rendelet 
Tűzoltó nyomótömlő nyomáspróbája 5 év MSZ 1185 
Éghető folyadék tárolására szolgáló fek-
vőhengeres tartály tömítettségi vizsgálata 

5 év mód. 2/2002 (I.23.) BM 
rendelet 

Éghető folyadék, olvadék tárolására szol-
gáló állóhengeres tartályok időszakos 
vizsgálata 

10 év után, majd 5 évente mód. 2/2002 (I.23.) BM 
rendelet 

Éghető folyadék tárolására szolgáló föld-
alatti műanyag tartály időszakos felülvizs-
gálata  

5 év MSZ 9933 

Villamos berendezések felülvizsgálata a 
tűzveszélyességi osztálytól függően: 

- „A”-„B” helyiségben, szabadtéren 
- „C” helyiségben, szabadtéren 
- „D”-„E” helyiségben, szabadtéren 

 
 

3 év 
6 év 
9 év 

mód. 2/2002 (I.23.) BM 
rendelet 

Villámvédelmi berendezések felülvizsgá-
lata a tűzveszélyességi osztálytól függően: 

- „A”-„B” építmény, szabadtéren 
- „C” építmény, szabadtéren 
- „D”-„E” építmény, szabadtéren 

 
 

3 év 
6 év 
9 év 

mód. 2/2002 (I.23.) BM 
rendelet 

Vészlétrák, vészkijárat kilépők, vészhág-
csók 

5 évente MSZ 15670:1989 
mód. 2/2002 (I.23.) BM 
rendelet 

Beépített automatikus tűzjelző berendezés 
felülvizsgálata szakszolgáltató által 

6 hónap, illetőleg a gyár-
tási vagy forgalmazási 
engedély szerint 

mód. 2/2002 (I.23.) BM 
rendelet 

Beépített gázzal oltó rendszer 6 hónap, továbbá ettől 
sűrűbben a gyártó rendel-
kezése szerint 

OTSZ 

CO2 oltóberendezés Havonta 
Félévente 

OTSZ 
MSZ 9783 

MSZ 1040 szerinti hordozható tűzoltó ké-
szülékek: 

- Szemrevételezés 
- Alapkarbantartás 
- Teljes karbantartás 

 
 
Negyedévente 
6 hónap 
5 év 

mód. 2/2002 (I.23.) BM 
rendelet 

MSZ EN 3 szerinti hordozható tűzoltó ké-
szülékek: 

- Szemrevételezés 
- Alapkarbantartás 
- Középkarbantartás 
- Teljes karbantartás 

 
 
Negyedévente 
1 év 
5 és 15 év 
10 év 

mód. 2/2002 (I.23.) BM 
rendelet 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TŰZRIADÓ TERV 
 

A Magyar Táncművészeti Főiskola 
 
 

Budapest XIV. kerület Columbus u. 87-89. szám alatti 
Központi épületre, Szakmai épületre, Tanszéki épületre 

 
  



 

 

 A módosított 1996. évi XXXI. törvény 18. § (1) bekezdése, valamint a módosított 
30/1996. (XII.6.) BM rendelet 4. § alapján Rektori jogkörömnél fogva tűz esetére a követke-
zőket rendelem el: 
 

Jelzés 
 

1.) Aki tüzet, vagy tűzre utaló körülményt észlel, vagy arról tudomást szerez köteles 
elsősorban a tűzoltóságnak, akadályoztatása esetén a legközelebbi rendőri, vagy 
önkormányzati szervnek jelenteni. 

2.) A MTF területén a tűzjelzés történhet az irodákban lévő fővonalú telefonkészülé-
keken a tűzoltóságra, illetve úgynevezett házi telefonon, vagy hangos kiáltással, il-
letve személyesen a portára. 
Az új épületben (B épület) a kiépített kézi tűzjelzőkön keresztül, illetve az automa-
tikus tűzjelzőn. 
A távbeszélőn történő közvetlen jelzés után azonnal tájékoztatni kell a portát. 
Munkaidő után ugyancsak a portán biztonsági szolgálatot (ügyeletet) kell értesíte-
ni. 
A biztonsági berendezések kezelője a portákon lévő számítógépes on-line tűzjelző 
rendszer segítségével behatárolja a tűz pontos helyét, ezzel egy időben a  
 

105 segélyhívó számon 
 

értesíti a tűzoltóságot. 
Munkaidő után a biztonsági szolgálatot ellátó személy látja el ezt a feladatot. 

3.) Az épületben lévő személyek (tanárok, balettmesterek, hallgatók, dolgozók) értesí-
tése (pl.: csengővel) a portás, illetve a biztonsági szolgálatot ellátó személy felada-
ta. 
Munkaidőben a portás, munkaidő után a biztonsági szolgálatot ellátó személy fel-
adata értesíteni a gazdasági főigazgatót (vagy a műszaki osztályvezetőt) és a tűz-
védelmi szaktanácsadót. 

4.) A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, vagy önmagától, emberi beavatkozás 
nélkül megszűnt tűzesetet is haladéktalanul jelenteni kell a tűzoltóságnak. A tűzol-
tóság tűzvizsgálóinak kiérkezéséig a kárhelyszínt eredeti állapotban meg kell őriz-
ni. 
Munkaidő után ez a biztonsági szolgálat feladata. 

5.) A tűzjelzés a tűzoltóság felé a 105-ös számon kívül még a következő telefonszám-
okon történhet: 

 
112 

3216-216 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 A tűzoltóság felé leadott tűzjelzésnek a következőket kell tartalmaznia: 
- a tűzeset pontos helyét (létesítmény neve, pontos címe: kerület, utca, házszám, 

emelet, stb.) 
- mi ég, mi van veszélyeztetve (iroda, raktár, stb.) 
- emberélet van-e veszélybe 
- jelző neve és a távbeszélő készülék hívószáma, amelyről a jelzés lett leadva. 

 
A fenti tűzjelzéssel egy időben értesíteni kell a tűzesetről a rektort, a gazdasági főigaz-

gatót (vagy a műszaki osztályvezetőt), a tűzvédelmi tanácsadót. 
Munkaidő után ez a biztonsági szolgálat feladata. 

 
Tűzjelzés (riasztás) utáni feladatok 

 
1.) Az MTF területén egy esetleges tűznél a feladatok irányításával — a tűzvédelmi 

szaktanácsadó megérkezéséig — a gazdasági főigazgatót bízom meg. A tűzoltóság 
kiérkezéséig mindenki köteles az általuk meghatározottakat végrehajtani. 

 Munkaidő után a biztonsági szolgálat feladata. 

2.) A riasztás elhangzása után a tanárok és a balettmesterek a tantermekben és a balett 
termekben elhelyezett menekülési útvonalat jelző rajz alapján a tanulókat az udvar-
ra vezetik és meggyőződnek arról, hogy mindenki jelen van-e. A dolgozók is az 
udvaron gyülekeznek. 

3.) A gazdasági főigazgató megérkezése után a tűzvédelmi tanácsadó kijelölése alapján 
el kell végezni az áramtalanítást, meg kell kezdeni a tűz eloltását a rendelkezésre ál-
ló eszközökkel. 

4.) Az oltással egy időben a feladatot nem kapott személyek, illetve a tanulók nem me-
hetnek az épületbe. 

5.) Személyi sérülés esetén értesíteni kell a Mentőket. 

Segélyhívó szám: 104 
Munkaidő után a biztonsági szolgálat feladata. 

6.) A vagyonvédelem biztonságos megoldása és a különböző vizsgálatok elvégzése 
miatt értesíteni kell a Rendőrséget. 

Segélyhívó szám: 107 
Munkaidő után a biztonsági szolgálat feladata. 

7.) A kimenekült tanulók és a kimentett javak helyét a gazdasági főigazgató, illetve a 
tűzvédelmi szaktanácsadó határozza meg, úgy hogy az a tűzoltói beavatkozást ne 
gátolja. A tűzoltóság kiérkezésekor a gazdasági főigazgató, illetve a tűzvédelmi 
szaktanácsadó adjon tájékoztatást a tűzoltásvezetőnek a tett intézkedésekről, majd 
végre kell hajtani a tűzoltásvezető által meghatározottakat. 

Munkaidő után a biztonsági szolgálat feladata. 

8.) Minden MTF dolgozó köteles a tőle elvárható módon a tűz oltásában, a mentésben, 
a tűzvizsgálat eredményességében közreműködni, a tűzoltásvezető rendelkezéseit 
végrehajtani. 

9.) A tűzoltásvezető a tűzoltás, kárelhárítás egyszemélyi felelős vezetője, aki elrendel-
heti a színhely zárt területté nyilvánítását. A tűz színhelyén intézkedést csak a 
tűzoltásvezető egyetértésével adható. 



 

 

10.) A Tűzriadó Tervet a kiérkező tűzoltóság részére át kell adni! 
 

 
A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint évenként gyakoroltatni és 

annak eredményét írásban rögzíteni kell! 
 
Tűz esetén azonnal értesítendők: 
 
MTF részéről 

Minden esetben értesítendő 
Dr. Jakabné dr. Zórándi Mária Rektor                                     06/20-457-7507 

Jakucs Gabriella gazdasági főigazgató                                    06/70-360-1636 

Derzsi Zoltán műszaki osztályvezető                                      06/20-503-0926 

Kun Zoltán tűzvédelmi szaktanácsadó.                                   06/20–519–0240 

Szakterületnek megfelelően még értesítendő 
Gimnázium 

Fiers Jolán igazgató                                                                06/30-826-0726 

Kollégium  

Dr. Antónyné Benkő Ágnes igazgató                                     06/20-211-7823 

 
 
A Tűzriadó Tervet a Magyar Táncművészeti Főiskola minden dolgozója köteles meg-

ismerni és betartani! 
 
 
 

Budapest, 2009.„      „ 
 
 
Készítette: 
 
 
 
 
………………………………………         …..…………………………… 
           Kun Zoltán     Dr. Jakabné dr. Zórándi Mária 
         tűzvédelmi szaktanácsadó      rektor 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TŰZRIADÓ TERV 
 

A Magyar Táncművészeti Főiskola 
 
 

Budatest XIV. kerület Amerikai u. 100. szám alatti 
Forgách József Kollégiumra 

 
 
  



 

 

 A módosított 1996. évi XXXI. törvény 18. § (1) bekezdése, valamint a módosított 
30/1996. (XII.6.) BM rendelet 4. § alapján Rektori jogkörömnél fogva tűz esetére a követke-
zőket rendelem el: 
 

Jelzés 
 

1.) Aki tüzet, vagy tűzre utaló körülményt észlel, vagy arról tudomást szerez köteles 
elsősorban a tűzoltóságnak, akadályoztatása esetén a legközelebbi rendőri, vagy 
önkormányzati szervnek jelenteni. 

2.) A Kollégium területén a tűzjelzés történhet az irodákban lévő fővonalú telefonké-
szülékeken a tűzoltóságra, illetve úgynevezett házi telefonon, vagy hangos kiáltás-
sal, illetve személyesen a portára. 
A távbeszélőn történő közvetlen jelzés után azonnal tájékoztatni kell a portát. 
A tűz pontos helyének behatárolása után a tűzoltóságot kell értesíteni. 
 

Segélyhívószám: 105 
 

Munkaidő után a portás látja el ezt a feladatot. 

3.) Az épületben lévő személyek (tanárok, nevelő, hallgatók, dolgozók) értesítése (pl.: 
csengővel) a portás feladata. 
Munkaidőben és munkaidő után a portás feladata értesíteni a kollégium igazgatót 
és a tűzvédelmi szaktanácsadót. 

4.) A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, vagy önmagától, emberi beavatkozás 
nélkül megszűnt tűzesetet is haladéktalanul jelenteni kell a tűzoltóságnak. A tűzol-
tóság tűzvizsgálóinak kiérkezéséig a kárhelyszínt eredeti állapotban meg kell őriz-
ni. 

5.) A tűzjelzés a tűzoltóság felé a 105-ös számon kívül még a következő telefonszám-
okon történhet: 

 
112 

3216-216 
 
 
 A tűzoltóság felé leadott tűzjelzésnek a következőket kell tartalmaznia: 

- a tűzeset pontos helyét (létesítmény neve, pontos címe: kerület, utca, házszám, 
emelet, stb.) 

- mi ég, mi van veszélyeztetve (iroda, raktár, stb.) 
- emberélet van-e veszélybe 
- jelző neve és a távbeszélő készülék hívószáma, amelyről a jelzés lett leadva. 

 
A fenti tűzjelzéssel egy időben értesíteni kell a tűzesetről a rektort és a Kollégium 

igazgatóját, valamint a tűzvédelmi tanácsadót. 
Munkaidő után ez a portás feladata. 

 
 
 
 
 



 

 

 
Tűzjelzés (riasztás) utáni feladatok 

 
1.) Az MTF Kollégium területén egy esetleges tűznél a feladatok irányításával — a 

tűzvédelmi szaktanácsadó megérkezéséig — a kollégium igazgatót bízom meg. A 
tűzoltóság kiérkezéséig mindenki köteles az általuk meghatározottakat végrehajtani. 

 Munkaidő után a portás feladata. 

2.) A riasztás elhangzása után a nevelők a hálókban és a közös helyiségekben (tanuló-
szoba, stb.) elhelyezett menekülési útvonalat jelző rajz alapján a tanulókat az udvar-
ra vezetik és meggyőződnek arról, hogy mindenki jelen van-e. A dolgozók is az 
udvaron gyülekeznek. 

Az épület elhagyását a mindenkori ügyeletes nevelő koordinálja. Ő jelöli ki, hogy 
az egyes szinteken melyik nevelő végezze a riasztást és biztosítja a bentlakóknak az 
épület biztonságos elhagyását. 

3.) A kollégiumigazgató megérkezése után a tűzvédelmi tanácsadó kijelölése alapján el 
kell végezni az áramtalanítást, meg kell kezdeni a tűz eloltását a rendelkezésre álló 
eszközökkel. 

4.) Az oltással egy időben a feladatot nem kapott személyek, illetve a tanulók nem me-
hetnek az épületbe. 

5.) Személyi sérülés esetén értesíteni kell a Mentőket. 

Segélyhívó szám: 104 
Munkaidő után a portás feladata. 

6.) A vagyonvédelem biztonságos megoldása és a különböző vizsgálatok elvégzése 
miatt értesíteni kell a Rendőrséget. 

Segélyhívó szám: 107 
Munkaidő után a portás feladata. 

7.) A kimenekült tanulók és a kimentett javak helyét a kollégiumigazgató, illetve a 
tűzvédelmi szaktanácsadó határozza meg, úgy hogy az a tűzoltói beavatkozást ne 
gátolja. A tűzoltóság kiérkezésekor a kollégiumigazgató, illetve a tűzvédelmi szak-
tanácsadó adjon tájékoztatást a tűzoltásvezetőnek a tett intézkedésekről, majd végre 
kell hajtani a tűzoltásvezető által meghatározottakat. 

Munkaidő után a portás feladata. 

8.) Minden MTF dolgozó köteles a tőle elvárható módon a tűz oltásában, a mentésben, 
a tűzvizsgálat eredményességében közreműködni, a tűzoltásvezető rendelkezéseit 
végrehajtani. 

9.) A tűzoltásvezető a tűzoltás, kárelhárítás egyszemélyi felelős vezetője, aki elrendel-
heti a színhely zárt területté nyilvánítását. A tűz színhelyén intézkedést csak a 
tűzoltásvezető egyetértésével adható. 

10.) A Tűzriadó Tervet a kiérkező tűzoltóság részére át kell adni! 
 

 
A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint évenként gyakoroltatni és 

annak eredményét írásban rögzíteni kell! 
 



 

 

 
Tűz esetén azonnal értesítendők: 
 
Tűz esetén értesítendők: 

 
Dr. Jakabné Zorándi Mária Rektor                                            06/20-457-7507 

Jakucs Gabriella gazdasági főigazgató                                      06/70-360-1636 

Derzsi Zoltán műszaki osztályvezető                                       06/20-503-0926 

Kun Zoltán tűzvédelmi szaktanácsadó.                                   06/20–519–0240 

Zsámboki Marcell igazgató                                                    06/30-997-6771 

 
 
A Tűzriadó Tervet a Magyar Táncművészeti Főiskola minden dolgozója köteles meg-

ismerni és betartani! 
 
 
 

Budapest, 2009. „      „ 
 
 
Készítette: 
 
 
 
 
………………………………………         …..…………………………… 
           Kun Zoltán     Dr. Jakabné dr. Zórándi Mária 
         tűzvédelmi szaktanácsadó       rektor 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TŰZRIADÓ TERV 
 

A Magyar Táncművészeti Főiskola 
 
 

Budapest, VII. kerület Kazinczy u. 42-46. szám alatti 
létesítményére 

 
 
  



 

 

 A módosított 1996. évi XXXI. törvény 18. § (1) bekezdése, valamint a módosított 
30/1996. (XII.6.) BM rendelet 4. § alapján Rektori jogkörömnél fogva tűz esetére a követke-
zőket rendelem el: 
 

Jelzés 
 

1.) Aki tüzet, vagy tűzre utaló körülményt észlel, vagy arról tudomást szerez köteles 
elsősorban a tűzoltóságnak, akadályoztatása esetén a legközelebbi rendőri, vagy 
önkormányzati szervnek jelenteni. 

2.) A MTF területén a tűzjelzés történhet az irodákban lévő fővonalú telefonkészülé-
keken a tűzoltóságra, illetve úgynevezett házi telefonon, vagy hangos kiáltással, il-
letve személyesen a portára. 
A távbeszélőn történő közvetlen jelzés után azonnal tájékoztatni kell a portát. 
Munkaidő után ugyancsak a portán biztonsági szolgálatot (ügyeletet) kell értesíte-
ni. 
A biztonsági berendezések kezelője a portákon lévő számítógépes on-line tűzjelző 
rendszer segítségével behatárolja a tűz pontos helyét, ezzel egy időben a  
 

105 segélyhívó számon 
 

értesíti a tűzoltóságot. 
Munkaidő után a biztonsági szolgálatot ellátó személy látja el ezt a feladatot. 

3.) Az épületben lévő személyek (tanárok, balettmesterek, hallgatók, dolgozók) értesí-
tése (pl.: csengővel) a portás, illetve a biztonsági szolgálatot ellátó személy felada-
ta. 
Munkaidőben a portás, munkaidő után a biztonsági szolgálatot ellátó személy fel-
adata értesíteni a gazdasági főigazgatót (vagy a műszaki osztályvezetőt) és a tűz-
védelmi szaktanácsadót. 

4.) A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, vagy önmagától, emberi beavatkozás 
nélkül megszűnt tűzesetet is haladéktalanul jelenteni kell a tűzoltóságnak. A tűzol-
tóság tűzvizsgálóinak kiérkezéséig a kárhelyszínt eredeti állapotban meg kell őriz-
ni. 
Munkaidő után ez a biztonsági szolgálat feladata. 

5.) A tűzjelzés a tűzoltóság felé a 105-ös számon kívül még a következő telefonszám-
okon történhet: 

 
112 

3216-216 
 
 
 A tűzoltóság felé leadott tűzjelzésnek a következőket kell tartalmaznia: 

- a tűzeset pontos helyét (létesítmény neve, pontos címe: kerület, utca, házszám, 
emelet, stb.) 

- mi ég, mi van veszélyeztetve (iroda, raktár, stb.) 
- emberélet van-e veszélybe 
- jelző neve és a távbeszélő készülék hívószáma, amelyről a jelzés lett leadva. 

 



 

 

A fenti tűzjelzéssel egy időben értesíteni kell a tűzesetről a rektort, gazdasági főigaz-
gatót (vagy a műszaki osztályvezetőt) a tűzvédelmi tanácsadót. 

Munkaidő után ez a biztonsági szolgálat feladata. 
 

Tűzjelzés (riasztás) utáni feladatok 
 

1.) Az MTF területén egy esetleges tűznél a feladatok irányításával — a tűzvédelmi 
szaktanácsadó megérkezéséig — a gazdasági főigazgatót bízom meg. A tűzoltóság 
kiérkezéséig mindenki köteles az általuk meghatározottakat végrehajtani. 

 Munkaidő után a biztonsági szolgálat feladata. 

2.) A riasztás elhangzása után a tanárok és a balettmesterek a tantermekben és a balett 
termekben elhelyezett menekülési útvonalat jelző rajz alapján a tanulókat az udvar-
ra vezetik és meggyőződnek arról, hogy mindenki jelen van-e. A dolgozók is az 
udvaron gyülekeznek. 

3.) A gazdasági főigazgató megérkezése után a tűzvédelmi tanácsadó kijelölése alapján 
el kell végezni az áramtalanítást, meg kell kezdeni a tűz eloltását a rendelkezésre ál-
ló eszközökkel. 

4.) Az oltással egy időben a feladatot nem kapott személyek, illetve a tanulók nem me-
hetnek az épületbe. 

5.) Személyi sérülés esetén értesíteni kell a Mentőket. 

Segélyhívó szám: 104 
Munkaidő után a biztonsági szolgálat feladata. 

6.) A vagyonvédelem biztonságos megoldása és a különböző vizsgálatok elvégzése 
miatt értesíteni kell a Rendőrséget. 

Segélyhívó szám: 107 
Munkaidő után a biztonsági szolgálat feladata. 

7.) A kimenekült tanulók és a kimentett javak helyét a gazdasági főigazgató, illetve a 
tűzvédelmi szaktanácsadó határozza meg, úgy hogy az a tűzoltói beavatkozást ne 
gátolja. A tűzoltóság kiérkezésekor a gazdasági igazgató, illetve a tűzvédelmi szak-
tanácsadó adjon tájékoztatást a tűzoltásvezetőnek a tett intézkedésekről, majd végre 
kell hajtani a tűzoltásvezető által meghatározottakat. 

Munkaidő után a biztonsági szolgálat feladata. 

8.) Minden MTF dolgozó köteles a tőle elvárható módon a tűz oltásában, a mentésben, 
a tűzvizsgálat eredményességében közreműködni, a tűzoltásvezető rendelkezéseit 
végrehajtani. 

9.) A tűzoltásvezető a tűzoltás, kárelhárítás egyszemélyi felelős vezetője, aki elrendel-
heti a színhely zárt területté nyilvánítását. A tűz színhelyén intézkedést csak a 
tűzoltásvezető egyetértésével adható. 

10.) A Tűzriadó Tervet a kiérkező tűzoltóság részére át kell adni! 
 

 
A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint évenként gyakoroltatni és 

annak eredményét írásban rögzíteni kell! 
 



 

 

 
 
 
Tűz esetén azonnal értesítendők: 
 
Rektor:  Dr. Jakabné dr. Zórándi Mária 
   Lakcím:    

Tel.: 200-6448 
 
Gazdasági főigazgató: Jakucs Gabriella 
   Lakcím: 
   Tel.:  
 
Tűzvédelmi szaktanácsadó: Kun Zoltán 
   Lakcím: 1155 Budapest, Mézeskalács tér 5. I/4. 
   Tel.: 426-8327 
   06-20-519-0240 
 
 
A Tűzriadó Tervet a Magyar Táncművészeti Főiskola minden dolgozója köteles meg-

ismerni és betartani! 
 
 
 

Budapest, 2009.  „      „ 
 
 
Készítette: 
 
 
 
 
………………………………………         …..…………………………… 
           Kun Zoltán     Dr Jakabné dr. Zorándi Mária 
         tűzvédelmi szaktanácsadó       rektor 
 
 
 
 

 

 


