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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
 

 

A Millenáris Nonprofit Kft. területén ideiglenes vagy állandó jelleggel tartózkodó személyek testi 

épségének a megóvása, illetve vagyonának megőrzése érdekében a hatályos és a vonatkozó tűzvé-

delmi jogszabályokra és szabványokra épülve jelen szabályzat tartalmazza:  

- a tűzvédelemi jogszabályokat és rendelkezéseket, 

- a tűzveszélyességi osztályba sorolást, 

- a tűz megelőzésével és oltásával kapcsolatos teendőket, 

- a mentő tűzvédelmi szabályokat, azok végrehajtásának módját, 

- a tűzvédelmi ellenőrzéseket, 

- a tűzriadó tervet, 

- a tűzvédelmi szervezet jogállását, feladatait, hatáskörét, ellenőrzési és beszámolási kötelezettségét, 

és felelősségét,  

- a vezetők és az alkalmazottak tűzvédelmi feladatát, felelősségét. 

 

1.1 Jogszabályi rendelkezések 

 

A vonatkozó jogszabályok a következők: 

- 1996. évi XXXI. törvény  A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltó-

ságról  

- 259/2011 Korm. rendelet A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a 

tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól 

- 30/1996 (XII. 29.) BM rend. A Tűzvédelmi szabályzat készítéséről 

. 

- 28/2011.(IX.06) BM .rendelet             Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 

 

- 22/2009 ÖM. rend.  A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonat-

kozó szabályokról 

- 45/2011 BM. rend. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett  foglalkozási ágakról, 

munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 

 

- 1999. évi LXIX törvény A szabálysértésekről 

- 10/2000 BM rendelet A helyszíni bírságolás részletes szabályairól.  

- 259/2011 Korm. rendelet A tűzvédelmi birságról. 

 

- 44/2011 BM rendelet A tüzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról 

- 14/1998  GM rendelet A Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 

   143/2004. (XII.22.) GKM rendelet Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

 

A szabályzat az MSZ szakmai szabványokat, a jelenleg érvényes tűzvédelmi jogszabályokat, a Mille-

náris Nonprofit Kft. sajátosságainak figyelembevételével tartalmazza. 
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1.2. Tűzvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed 

 

Területi hatály vonatkozásban: a Millenáris Kft  egészére:  

-  (Budapest, II. ker.  Kis Rókus u. 16-20. sz. ) 

épületeire, helyiségeire, építményeire, szabad területére.  

 

Személyi vonatkozásban:  

- A Millenáris  Kft-nél ideiglenes és állandó jelleggel foglalkoztatott személyekre.  

- A Millenáris területén bármilyen céllal tartózkodó, vagy tevékenységet végző vállalkozóra, kiál-

lítást, rendezvényt kivitelezőkre,  önálló jogi személyekre, szolgáltatókra, kiállítókra. 

- A Millenáris Kft. tulajdonában lévő, bérbe adott helyiség(ek), épület(ek) esetében a bérlők ré-

szére külön szerződésben kell megállapítani a tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeket. 

 

Tárgyi vonatkozásban: A Millenáris Kft alaptevékenységi körére, üzletkörére, technológiájára.  

Időbeli vonatkozásban: A szabályzat kiadásától, annak visszavonásáig. 

 

 

 

1.3. Tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelességei 

 

 

 

A szabályzat célja, a Millenáris Kft területén folyó munkák tűzbiztonságát szavatoló, szervezési, mű-

szaki intézkedések, azok végrehajtási módjának meghatározása, alapvetően a tüzeseteket megelőző 

korlátozások megtartása, a tűzeset keletkezésének kizárása. 

 

A szabályzatban foglaltak végrehajtásáért a Millenáris Kft minden vezetője, munkavállalója anyagilag, 

fegyelmileg, büntetőjogilag felelős.  

A szabályzatban foglaltak nem megfelelő végrehajtása, vagy meg nem tartása - a bekövetkezett ese-

mény jellegétől, súlyosságától függően - helyszín bírság, tűzvédelmi bírság kiszabását, büntetőeljárás 

kezdeményezését, a Millenáris Kft részéről pedig fegyelmi felelősségre vonást von maga után.  

 

A szabályzatban foglaltak végrehajtását minden vezetőnek meg kell követelnie, illetve hatáskörében 

biztosítani, folyamatosan ellenőriznie és a szükséges intézkedések megtételét a végrehajtásra fogana-

tosítani kell.  

Tűzvédelmi hiányosság megszüntetése, - a munkakörüktől függően elvárható módon - a munkaválla-

lók kötelessége.  

 

A szabályzatban elrendeltek végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, anyagi, műszaki stb. feltéte-

leket saját hatáskörömön belül biztosítom. 

 

Az itt részletesen nem szabályozott kérdésekben a mindenkor érvényben lévő jogszabályok, szabály-

zatok, szabványok előírásai az irányadók. 

 

Az előírásoktól való eltéréseket, amennyiben az nem törvényi, jogszabályi, vagy szabvány előírás - 

indokolt esetben - hasonló egyenértékű és biztonságot nyújtó feltételek biztosítása mellett a tűzvédel-

mi feladatok végzésével megbízott személyek engedélyezhetnek. 

 

A Millenáris  Kft vezetői, munkavállalói kötelesek a tűzvédelemmel kapcsolatos ellenőrzést végző 

személlyel, a tűzvédelmi hatóság képviselőjével együttműködni, az ellenőrzéshez szükséges informá-

ciókat, tárgyi feltételeket biztosítani.  
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A vezető besorolású munkavállalók feladata és felelőssége, hogy az irányítási körükbe tartozó munka-

vállalók a rájuk vonatkozó tűzvédelemi ismereteket megismerjék, illetve alkalmazzák. 

 

 

Jelen utasításom (és a mellékletekben leírtak) kötelező alkalmazását 2012. december 
3-i hatállyal elrendelem, és ezzel egyidejűleg a korábban kiadott valamennyi Tűzvé-
delmi Szabályzat hatályát veszti. 

 

 

 

II. TÜZVÉDELMI  SZERVEZET 

 

2.1. A tűzvédelmi szervezet feladata 

 

A Millenáris Kft saját tűzvédelmi szervezetet tart fenn. 

 

A tűzvédelmi szervezet tevékenységének főiránya: 

- A tűzmegelőzés, amely a tevékenységi kör biztonságát szolgálja, arra irányul, hogy a tűzvé-

delmi jogszabályok, a kötelezően alkalmazandó szabványok, az egyedi hatósági határozatok a 

Millenáris Kft teljes területén érvényesüljenek, végrehajtásra kerüljenek, vagyis a tűzvédelmi 

feladatokat is ellátó személyek, továbbá az alaptevékenységet végző, vagy azt kiegészítő mun-

kavállalók a tűzvédelmi előírásokat, használati szabályokat betartsák. 

 

A Millenáris  Nonprofit Kft vezetőinek, valamint a tűzvédelmi szervezet tagjainak, nemcsak a végre-

hajtás, hanem a végrehajtás munkaszervezeten belüli figyelemmel kisérése, vizsgálata, koordinálása, 

ellenőrzése is a feladata. 

 

A tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek, vezetők, a tűzvédelmi szervezet tagjainak főbb feladatai: 

 

 

2.2. A tűzvédelmi szervezet felépítése és tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 

A Millenáris Kft területén a tűzvédelmi feladatokat: 

- a Kft ügyvezető igazgatója 

- a műszaki osztály koordinátora 

-  biztonságtechnikai megbízott szolgáltató 

-  üzemeltetési vezető 

- a Kft dolgozói 

- a biztonsági szolgálat vezetője 

- a Kft területén bérleményt üzemeltetők 

a jelen szabályzatban meghatározottak szerint látják el. 

 

 

 

2.3,  Ügyvezető igazgató, mint a munkáltató vezetője a létesítmények, építmények a technológiai 

rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodik a jog-

szabályokban és kötelezőszabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartá-

sáról, valamint az Kft  tevékenységi körével kapcsolatos vészhelyzetek megelőzéséről és elhá-

rításának feltételeiről. 
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Ennek keretében végrehajtásra kiadja a Millenáris Kft Tűzvédelmi szabályzatát, a tűzveszé-

lyességi osztályba sorolást és a Tűzriadó Tervet 

 

- Gondoskodik a jogszabályokban meghatározott  - a Millenáris Kft-re  vonatkozó – 

tűzvédelmi követelmények megtartásáról. 

- Biztosítja  a tevékenységi  körrel kapcsolatos veszélyhelyzet megelőzésének és elhárí-

tásának feltételeit. 

- Biztosítja a tűzjelzés, tűzoltás alapvető feltételeinek érvényesítését, a tűzvédelmi fel-

adatok teljesítéseinek, a tűzvédelmi szervezet eszközeinek, felszereléseinek finanszí-

rozását. 

- Biztosítja az időszakos  tűzvédelmi eszközök, berendezések, villamos és villámvé-

delmi berendezések időszakos ellenőrzését felülvizsgálatának, karbantartásának, javí-

tásának elvégeztetését. 

- Létrehozza a tűzvédelmi szervezetet 

- Folyamatosan biztosítja a tűzvédelmi tevékenységhez szükséges személyi feltételeket. 

- Meghatározza a vezetők , munkavállalók tűzvédelmi feladatait. 

- Biztosítja  a tűzvédelmi hatósági ellenőrzés lehetőségét. 

- Intézkedik hatósági és a helyi tűzvédelmi ellenőrzéseken megállapított hiányosságok 

megszüntetésére, valamint a szabálytalanságért felelős személy felelősségre vonására.  

- Gondoskodik a munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról,  rendszeres továbbképzéséről, , 

tűzvédelmi szakvizsgáztatásáról. 

- Kiadja a  tűzvédelmi szabályzatot, szükség szerint módosítja. 

- Bejelenti a tűzvédelmi helyzetre kiható  olyan tevékenységet, mely a tűzveszélyességi 

osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé. 

- Bejelenti a tűzoltóságnak a  területén a tűzoltást befolyásoló változásokat. 

- Biztosítja a tűzoltás vezető által a tűzoltáshoz, a mentéshez igényelt, a rendelkezésre 

álló járművet, eszközt, anyagot.  

 

 

2.4      Műszaki igazgató: 

 

A ügyvezető igazgató feladatköréből ráruházott feladatok végrehajtása. 

 

 Feladata a tűzjelzés, közműnyitó – és zárószerkezet, hő- és füstelvezető berendezések, szellő-

zés,   beépített tűzjelző, tűzgátló ajtók, szellőzés, tűzoltó vízforrás, biztonsági és irányfény vi-

lágítás , vész létrák műszaki, technikai feltételinek , működőképességének  biztosítása. 

 

- Elkészítteti a Millenáris NKft Tűzvédelmi Szabályzatát, Tűzveszélyességi osztályba 

sorolást, a Tűzriadó Tervet. 

- Betartatja  és ellenőrzi az irányítása alá tartozó munkaterület használati tűzvédelmét, a 

tűzvédelmi szabályzatban foglaltak megtartását. 

- Ellenőrzi a „Tűzriadó Terv”-ben foglaltak szükség szerinti, de legalább évente 1 alka-

lommal történő gyakoroltatását. 

- Koordinálja a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtását. 

- A  tűzvédelmi feladatok, hatáskörök, munkaköri leírásban való rögzítése.  

- Intézkedik  az irányítása alá tartozó munkaterületen, a tűzvédelmi használati szabá-

lyok, a szabályzatban foglalt eseti előírások betartására,  általános ellenőrzésére. 

- A műszaki , technikai berendezések eszközök kezelési utasításainak kidolgozása során 

gondoskodik a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséről. 
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- A karbantartási, felújítási munkák során biztosítja  a tűzvédelmi követelmények meg-

tartásának feltételeit , és ellenőrzi  az előírások betartását. 

- Gondoskodik az KFT területén használatban lévő gépek, műszaki   

  berendezések, és anyagok rendeltetés szerinti használatáról, illetve biztosítja azok 

  működőképességét , szükséges  felülvizsgálatok elvégeztetésére intézkedik. 

- Intézkedik az éves üzleti- pénzügyi – gazdálkodási  tervében – tűzvédelmi követelmé-

nyek megtartásának pénzügyi feltételeiről: tűzvédelmi oktatás, továbbképzés, tűzvé-

delmi szakvizsgáztatás, tűzvédelmi felülvizsgálatok, tűzoltó- technikai eszközök, fel-

szerelések, készülékek beszerzésére, karbantartására.. 

- A beruházások, fejlesztések előkészítése, tervezése és megvalósítása, kivitelezése so-

rán- a szakmai szempontokat figyelembe véve – gondoskodik az érvényben lévő tűz-

védelmi szabvány előírások, rendeletek, szabályzatok és más vonatkozó rendelkezé-

sek érvényesítéséről. 

- Intézkedik  a tűzvédelmi eszközök, berendezések- tűzjelző rendszer, tűzoltó készülé-

kek, tűzcsapok és tartozékai- , villamos és villámvédelmi berendezések, vészlétrák, 

vészhágcsók, füstelvezetők, biztonsági és irányfény világítás, tűzgátló ajtók  idősza-

kos tűzvédelmi  felülvizsgálatának , karbantartásának, javításának elvégzésére, 

nyilvántartására, valamint az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére. 

- Részt vesz, vagy intézkedésre jogosult személlyel képviselteti magát a hatósági tűzvé-

delemi ellenőrzéseken. 

- Intézkedik hatósági és a helyi tűzvédelmi ellenőrzéseken megállapított hiányosságok 

megszüntetésére 

- A tűzvédelmi ellenőrzéseken tapasztalt hiányosságokért felelős személy meghatározá-

sa.  

-  Felügyeli az új dolgozók, valamint az ismétlődő tűzvédelmi oktatást. 

- Intézkedik a munkatársak, és megrendelés folytán egyéb munkát végző személyek 

tűzvédelmi oktatásának elvégeztetésére. 

- Tűz esetén riasztási, tűzjelzési és kárelhárítási kötelezettségének eleget tesz. 

 

2.5. Műszaki igazgató- helyettes 

 - A műszaki igazgató távollétében  végzi a műszaki igazgató feladatait. 

 

 

2,6. Üzemeltetési vezető: 

 

- Elvégezteti a műszaki eszközök, berendezések időszakos felülvizsgálat, karbantartá-

sát, javítását - villamos és villámvédelmi berendezések, biztonsági és irányfény világí-

tás, tartalék világítás , szünetmentes, vészlétrák, vészhágcsók, füstelvezetők ,tűzgátló 

ajtók időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatát, karbantartását, javítását , és azok doku-

mentálását. 

 -   Gondoskodik a használatban lévő gépek, műszaki     

  berendezések, és anyagok rendeltetés szerinti használatáról, illetve biztosítja azok 

  működőképességét , szükséges  felülvizsgálatok elvégeztetésére, javíttatásukra  

  intézkedik, a tűzvédelmi követelmények betartása mellett.    

-  Irányítása alá tartozó munkaterületen, az általa koordinált munkaterületen  alvállalko-

zókkal a tűzvédelmi használati szabályok, a tűzvédelmi szabályzatban foglalt eseti 

előírások betartatása, annak  általános ellenőrzése. 

-  Irányítása alá tartozó területeken a tűzvédelemre kiható tevékenység változásának be-

jelentése a tűzvédelmi felelős   felé. 

- A tűzvédelemre kiható kérdésekben szakmai konzultáció, egyeztetés a tűzvédelmi fe-

lelőssel. 



MILLENÁRIS                              
NONPROFIT   Kft                             

1024. Budapest, Kis Rókus u. 16-20 

Tűzvédelmi Szabályzat 

   10. oldal, összesen: 143 

 
-        A területen végeztetett munkákhoz kapcsolódóan a  tűzvédelmi megfelelőségi  tanú-

sítvány beszerzése. 

-  Az irányítása alá tartozó személyek – alvállalkozók -  tűzvédelmi oktatás meglétének 

ellenőrzése. Az oktatás elvégzéséről a dokumentáció megküldése a tűzvédelmi fele-

lősnek. 

- Ellenőrzi az általa kiadott munkák végzésénél- amennyiben tízveszélyes tevékenység-

gel jár -  a tűzveszélyes munkák végzésénél a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány és a 

munka végzéshez szükséges engedély meglétét, az engedélyben foglalt előírások meg-

tartását.  

-  A területen végzett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység bejelentése  

 -engedélyeztetés céljából - a tűzvédelmi felelős felé. 

- Felhívja az  hozzátartozó alvállalkozóknak a figyelmét  a munka befejezése utáni te-

endők elvégzése. 

  

 

2,7. Biztonságtechnikai megbízott 

 

- Folyamatosan ellenőrzi a Millenáris Kft tűzvédelmi helyzetét, a tűzvédelmi előírások 

megtartása (eseti és általános érvényű előírások) tűzvédelmi szabályok, szabványok, 

végrehajtását, illetőleg érvényre jutását. 

- Folyamatosan és rendszeresen tűzvédelmi ellenőrzést tart. 

- Tevékenysége során különös hangsúlyt helyez a tűzjelzés , a kiürítés, a tűzszakaszolás 

és  tűzoltás feltételeinek működőképes biztosítására. 

- Elkészíti és aláírásra továbbítja a műszaki igazgató felé  a Tűzvédelmi Szabályzatot, 

tűzveszélyességi osztályba sorolást, tűzriadó tervet. 

- A napi munka során folyamatosan ellenőrzi a  tűzvédelmi jogszabályokban, a hatósági 

határozatokban , a tűzvédelmi szabályzatban foglalt előírások érvényesülését. 

- A munkavállalók ismétlődő tűzvédelmi oktatásának, rendszeres végrehajtása, doku-

mentálása. 

-  Új belépők oktatása, éves ismétlődő oktatás megtartása,  dokumentálása. 

- Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágak, munkakörök nyilvántartása. 

- Elvégzi az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység előzetes egyeztetését.  

- Kezdeményezi a tűzveszélyességi osztályba sorolás megváltoztatásával járó, a tűzvé-

delmi helyzetre kiható tevékenységek bejelentését a tűzvédelmi hatóság felé. 

- Figyelemmel kíséri az időszakos a tűzvédelmi eszközök, berendezések, villamos és 

villámvédelmi berendezések időszakos ellenőrzésére, felülvizsgálatának, karbantartá-

sának, javításának elvégeztetését.  

  A  felülvizsgálatok  lejárta esetén tájékoztatja az ügyvezetőt, azok elvégeztetése 

  céljából. 

- Javaslatot tesz az új tűzvédelmi felszerelések, berendezések, eszközök beszerzésére, 

illetve a meglévők szükség szerinti cseréjére. 

- A tűzriadó tervben foglaltak évenkénti gyakoroltatásának megszervezése, végrehajta-

tása, dokumentálása. 

- Folyamatosan karbantartja a tűzvédelmi okmányokat, iratokat. 

- Részt vesz a területen keletkezett tüzeset körülményeinek  feltárásában. 

- Kapcsolatot tart a tűzvédelmi hatósággal. 
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2,8. Biztonsági szolgálat vezetőjének feladatai 

  

- Feladata azonos a vezető besorolású munkavállalók részére ismertetett feladatokkal, 

illetve azok megtartásáról közvetlenül, vagy közvetett módon gondoskodik. 

- A biztonsági szolgálatot ellátó személyeket köteles kioktatni a szolgálati hely és mun-

kájuk ellátásával kapcsolatos tűzvédelmi feladatokra és előírásokra. 

Különösen: 

-  A tűzjelzés lehetőségére és módjára. 

-  A biztonsági és tűzvédelmi berendezések, készülékek elhelyezésére, működé-

sükre és kezelésükre. 

- A lezárt helyiségek és a tartalék kulcsok elhelyezésére és hovatartozására, 

- A beléptetés rendszerére. 

- A tűz- és betörésjelző központ kezelésére. 

- A keletkezett és tudomásukra jutott tüzet- a tűzjelzés szabályainak megfelelően – kö-

telesek a tűzoltóságnak késedelem nélkül bejelenteni, majd végrehajtani – a Tűzvé-

delmi Szabályzatban (Tűzriadó Tervben) meghatározott személyek értesítését. 

  

2.9.   Vezető besorolású munkavállalóinak a tűzvédelmi feladatai 

 

-  Irányításuk alá tartozó munkaterületen, a tűzvédelmi használati szabályok, a szabály-

zatban foglalt eseti előírások betartásának általános ellenőrzése. 

-  Irányításuk alá tartozó területeken a tűzvédelemre kiható tevékenység változásának 

bejelentése a ügyvezető igazgató – műszaki igazgató -  felé. 

- A tűzvédelemre kiható kérdésekben szakmai konzultáció, egyeztetés a tűzvédelmi fe-

lelőssel. 

-        A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzése. 

- A felügyeletük alá tartozó munkavállalók telephelyen kívüli munkavégzés tűzvédelmi 

szabályainak megállapítása, meghatározása. 

- A tűzvédelemre is kiható költségek megigénylése, finanszírozásának biztosítása.  

-  Az irányításuk alá tartozó a munkavállalók tűzvédelmi oktatáson való részvételének 

biztosítása. 

-  A területen végzett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység bejelentése engedélyezte-

tés céljából a tűzvédelmi felelős felé. 

 

2.10.      Kiállítások, színházi előadások, rendezvények, TV produkciók szervezőinek feladatai: 

 

Felelősek az általuk szervezett vagy lebonyolított programok területén, - építéstől- 

bontásig - a tűzvédelmi használati szabályok, a szabályzatban foglalt eseti előírások 

betartásáért, illetve betartatásáért és általános ellenőrzésért. 

- A rendezvények területén a tűzvédelmi előírások betartása, illetve betartatása. 

-  A tűzvédelemre kiható kérdésekben szakmai konzultáció, egyeztetés a tűzvédelmi fe-

lelőssel. 

- Az általuk szervezett programokkal kapcsolatos tűzvédelmi dokumentációk,  tűz-

védelmi megfelelőségi igazolások, a rendezvényhez szükséges nyilatkozatok,  igazo-

lások  beszerzése, továbbítása a tűzvédelmi felelős részére 

-  Az irányításuk alá tartozó a munkavállalók, tűzvédelmi oktatáson való részvételének 

biztosítása. 

- A rendezvényen közreműködő  külsős személyektől a  tűzvédelmi oktatási jegyző-

könyv  bekérése, továbbítása a tűzvédelmi felelős részére. 
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-  A területen végzett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység bejelentése, engedélyezte-

tés céljából a tűzvédelmi felelős felé. 

- Pirotechnikai anyagok, eszközök használatánál konzultál a tűzvédelmi felelőssel. A 

pirotechnikai anyagok, eszközök használatához szükséges engedélyek beszerzése, to-

vábbítás a tűzvédelmi felelős felé. 

-     Az 50 főnél nagyobb létszám befogadására alkalmas helyiségekben végzett tevékeny-

ségekért, az ott dolgozó rendezvényszervező a felelős. Ezekben a helyiségekben csak a 

kiürítés számításban meghatározott létszámú embertömeg tartózkodhat. 

 

2,11.    Munkavállalók általános tűzvédelmi feladatai 

 

Tűzmegelőzés terén: 

- Munkaterületükön a tűzvédelmi előírások betartása. 

-  Munkaterületükön a tűzvédelmi felszerelések meglététének, hozzáférhetőségének fi-

gyelemmel kísérése. 

-  A tűzvédelmi berendezések véletlen, vagy szándékos megrongálása esetén azok jelen-

tése a beszerzési és üzemeltetési igazgató felé. 

-  A munkaterületükön lévő tűzoltó eszközök, berendezések kezelése terén kellő ismere-

tek elsajátítása annak a gyakorlatban megfelelő színvonalon való alkalmazása.  

-   A menekülési útvonalak ismerete. 

-   Javaslattétel a tűzvédelem hatékonyabbá tétele érdekében. 

-  A munka befejezését követően a munkaterületükön a tűzveszélyt előidőzhető eszkö-

zök, berendezések üzemen kívül helyezése, minden egyéb tűz keletkezését előidézhe-

tő körülmény megszüntetése.  

 

Tűzoltással kapcsolatban: 

-   Tűz észlelése esetén azonnal jelzés adása a Tűzoltóság felé a 105-ös telefonszámon. 

-   A helyszínen lévő tűzoltó eszközökkel tűz eloltásának megkísérlése. 

-   Tűz esetén részvétel a személyi és anyagi javak mentésében. 

-   A kiérkezett tűzoltóság tájékoztatása a tűz pontos helyéről. 

 

 

2.12.   Bérlőkre vonatkozó tűzvédelmi kötelezettségek 

 

- A bérelt helyiségeket csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési) engedélyben 

megállapított tevékenységre, illetve rendeltetésnek megfelelően szabad használni. 

- A rendeltetéssel, illetve a tevékenységgel kapcsolatos, a tűzvédelmet érintő változáso-

kat a területileg illetékes tűzoltó parancsnokságnak és annak egy példányát  az ügyve-

zető igazgatójának a változást megelőzően 15 nappal előbb be kell jelenteni. 

- Kötelesek az érvényben lévő tűzvédelmi jogszabályokban előírtakat – különös figye-

lemmel a használati szabályokra- a tevékenységük során maradéktalanul betartani és 

betartatni. 

- A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított 

1996. évi XXXI. Törvény 19. §-ban foglaltaknak megfelelően adják ki a saját tulajdo-

nukra, illetve bérleményükre vonatkozó, az ottani tevékenység tűzvédelmét szabályo-

zó „Tűzvédelmi Szabályzat”-ukat, valamint a helyiségek „Tűzveszélyességi Osztályba 

sorolás”-át. A fenti okmányok elkészítéséről és kiadásáról a tulajdonosnak, illetve bér-

lőnek kell gondoskodni.   

-  Kötelesek gondoskodni arról, hogy a területükön a munkavállalók, alkalmazottak 

munkába állításuk előtt tűzvédelmi oktatásban részesüljenek, a munkakörükkel, tevé-
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kenységükkel, a Millenáris Kft működési rendjével kapcsolatos tűzvédelmi ismerete-

ket, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék. Az oktatást rendszeresen, de leg-

alább évenként 1 alkalommal ismételni kell. Az oktatási jegyzőkönyvek egy-egy má-

solati példányát a Millenáris Kft tűzvédelmi felelősnek meg kell küldeni. 

- A tevékenységben részt vevők kötelesek megismerni a bérleményükben rendszeresí-

tett tűzvédelmi berendezések, eszközök helyét és azok használat. Azok működőképes-

ségét mindenkor biztosítani kell, szakvállalkozó igénybevételével, az előírásban meg-

határozott módon és gyakorisággal végzett ellenőrzéssel. A berendezések meghibáso-

dását a  ügyvezető igazgatójának azonnal jelenteni kell. 

-  A tűzvédelmi berendezések  szükség esetén történő használatát- más tulajdonában, il-

letve bérleményében történ tüzeset alkalmával – a nyitva tartás idején köteles biztosí-

tani. A bérlők kötelesek biztosítani a külterületen lévő tűzvédelmi berendezések, va-

lamint a Millenáris Kft létesítményeihez vezető külső közlekedési utak szabadon tar-

tását. 

-   Az elektromos berendezések használata során a vezetékekre, csatlakozó helyekre csak 

az elektromos hálózat méretezésének megfelelő készülékeket, fogyasztókat szabad 

csatlakoztatni. 

-  A közműhálózat bármilyen megváltoztatásának, áthelyezésének igényét a Millenáris 

Kft ügyvezető igazgatójának előzetesen be kell jelenteni. 

-  A bérlemény területén dohányozni csak az erre kijelölt helyen szabad. A dohányzó he-

lyeket a helyi „ Tűzvédelmi Szabályzat”-ban kell meghatározni. 

-  A bérleményben  és annak környezetében és a  külső közlekedési utakon tilos árusíta-

ni, árukat, vagy reklám célokat, szolgáló tárgyakat elhelyezni, illetve ezekkel a közle-

kedési utakat leszűkíteni. 

-  A napi munka befejezése után a bérlemény helyiségeit ki kell takarítani, az ott lévő 

hulladékot el kell távolítani. A helyiséget át kell vizsgálni és az esetleges tűz keletke-

zési okokat meg kell szüntetni.  

-  A napi tevékenység folyamán keletkezett göngyöleget csak a kijelölt tárlóhelyen sza-

bad elhelyezni. 

-  Tűzoltás céljára minden bérleményben megfelelő számú kézi tűzoltó készüléket kell 

elhelyezni. A tűzoltó készülékek számát a helyiség alapterületének nagyságához mér-

ten a saját „Tűzvédelmi Szabályzat”-ában – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő-

en – kell meghatározni. A tűzoltó készülékek karbantartásáról, ellenőrzéséről a vonat-

kozó jogszabályban meghatározott módon kell gondoskodni.  

-  A létesítmény hatósági tűzvédelmi ellenőrzésein – előzetes kiértesítés alapján – a bér-

lő – amennyiben az ellenőrzés bérleményét érinti – köteles részt venni, vagy magát in-

tézkedésre jogosult személlyel képviseltetni. Kötelesek továbbá tűrni a Millenáris Kft 

ügyvezető igazgató által az épület egészének tűzvédelmét érintő ellenőrzéseket és a te-

rületükön lévő tűzvédelmi berendezések karbantartását. 

-  Minden tüzet – még az eloltottat is – azonnal jelezni kell a tűzoltóságnak. Tüzet je-

lezni elsősorban a bérleményükben lévő telefonon kell a 105, illetve a 112 telefon-

számon a tűzoltóság felé, és a Biztonsági Szolgálatnak, valamint a Millenáris Kft  tűz-

védelmi felelősének. 

- A tűzjelzést követően a rendelkezésre álló eszközökkel – elsősorban a tűzoltó készü-

lékekkel, fali tűzcsappal – meg kell kezdeni a tűz oltását, illetve a veszélyeztetett 

anyagok mentését. 

-  Tűz esetén tanúsítandó magatartás szabályait a bérlemény adottságainak és környeze-

tének figyelembevételével saját „Tűzvédelmi Szabályzat”-ban kell meghatározni. 

-   Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzését csak írásos engedély birtokában és a 

Kft tűzvédelmi felelősének  egyetértésével  szabad végezni.  
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-  A rendezvények, kiállítások díszítésére, installációjához molinót (textíliát) és köny-

nyen, illetve közepesen éghető anyagokat csak égéskésleltetés után lehet felhasználni. 

- A bérlőnek a felhasznált  anyagok tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványát  be kell 

szerezni és annak egy másolati példányát a Millenáris Kft tűzvédelmi felelősének meg 

kell küldenie. 

- A bérlő, illetve alkalmazottai ismerjék meg a területükön és környezetükben lévő tűz-

védelmi berendezéseket, eszközöket és a kiürítés lehetőségeit, valamint a Millenáris 

Kft létesítményére  kiadott „Tűzriadó Terv”-et. 

- A bérlemény bejáratainak pótkulcsait – lezárt kulcskazettában – a biztonsági szolgá-

latnak kell átadni. 

- Jelen előírásokat a bérleti szerződésben megfelelő módon rögzíteni kell. 

 

 

2.,13. A munka befejeztével (zárással) kapcsolatos feladatok 
 

2,13,1. A napi munka befejezésekor (záráskor) az egységhez tartozó összes helyiséget a 

 közvetlen munkahelyi vezető által kijelölt, vagy utolsóként távozó munkavállaló 

 köteles ellenőrizni, hogy a tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak végrehajtása  meg-

történt-e. 

 

-  Az ellenőrzés terjedjen ki: 

 -  a takarítási munkálatok elvégzésére, 

 -  a közlekedési utak szabadon tartására, 

 -  az árutárolás követelményeinek megtartására, 

- égésbiztosítóval, valamint az automatakapcsolóval el nem látott tüzelőberen-

dezésekben a tüzelés megszüntetésére. 

-  a gázpalackok szelepeinek elzárására, 

-  a kávéfőző és egyéb elektromos melegítő, hősugárzó készülékek lehűlt álla-

potban való tartására és annak egyedi feszültségmentésítésére, 

-  nem maradt-e hátra olyan állapot, helyzet, melyből tüzeset keletkezhet (nincs-

e égő cigarettavég, a hamu nincs –e éghető anyagot tartalmazó helyre öntve, 

stb. ), 

-  a helyiségek biztonságos zárására (ablakok, ajtók stb.), 

-  a hulladékok eltávolítására, hulladékgyűjtő tartályok kiürítésére, 

-  a feszültségmentesítés (áramtalanítás) végrehajtására, a kapcsolókhoz vezető 

utak szabadon tartására, 

- a tűzoltó felszerelés, készülék, vízszerzési hely szabadon tartására, megközelí-

tésének lehetőségére. 

 

 2.13.2. Szabálytalanság észlelése esetén gondoskodni kell annak azonnali megszüntetéséről. 

 

2.13.3. Az ellenőrzést végző csak akkor adhat engedélyt a zárás végrehajtására, ha a zárást 

megelőző ellenőrzés során hiányosságot nem tapasztalt, illetve az észlelt hiányosságot 

megszüntette, valamint a meghatározott készülékeknél az áramtalanítást elvégezték. 
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III. TŰZVÉDELMI OKTATÁS 

 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított 1996. évi XXXI. 

Törvény 22.§ (2)-(4) bekezdése értelmében a munkáltató köteles gondoskodni a munkavégzésben 

részt vevők tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről. 

Olyan munkavállalót, aki a tevékenységhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem, illetőleg az előirt  

tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem szabad foglalkoztatni. 

 

3.1.  Munkavállalók oktatása 

 

3.1.1. Minden munkavállalót a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi 

ismeretek elsajátítása érdekében tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. 

Új dolgozókat felvételkor, munkába állás előtt, a folyamatos munkaviszonyba álló 

dolgozókat évente egy alkalommal ismétlődő oktatásban kell részesíteni. 

 

3.1.2. Azt a munkavállalót, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, ille-

tőleg az előirt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, munkaviszonyba nem állít-

ható. 

 

3.1.3. A tűzvédelmi oktatást a tűzvédelmi felelősnek kell megszervezni, illetve lebonyolíta-

ni. 

 

3.1.4. Az oktatásnak két részből - elméleti és gyakorlati oktatásból - kell állnia. 

 

3.1.5. Mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatást munkaidőben kell elvégezni. Az oktatá-

son való részvétel minden munkavállalóra nézve kötelező. 

 

3.1.6. Az oktatásnak ki kell terjednie: 

a./  A munkahely és munkafolyamat tűzveszélyessége. 

b./  A megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre és a használati előírásokra (A Mille-

náris Kft Tűzvédelmi szabályzat előírásaira, a Tűzriadó tervre). 

c./  A munkahelyeken elhelyezett tűzoltó eszközök, készülékek, berendezések és 

felszerelések használatára. 

d./  A tűzjelzés lehetőségére és módjára. 

e./  A tűz esetén követendő magatartásra. 

f./  A tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire. 

 

3.1.7. Azon munkavállalók részére, akik az ismétlődő oktatáson akadályoztatás miatt - be-

tegség, szabadság, kiküldetés - nem tudtak részt venni, pótoktatást kell szervezni. 

 

3.1.8.  Rendkívüli tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni a munkavállalót, ha a munkavállaló 

eredeti munkahelyéről tűzveszélyesebb munkahelyre kerül, illetve munkahelyén tech-

nológiai változás történik, továbbá, ha a hatóság azt valamilyen okból elrendeli, vagy 

rendkívüli események, tűzesetek után, hasonló esetek megelőzése céljából. 

 

3.1.9. A tűzvédelmi oktatásról nyilvántartást kell vezetni, melyben fel kell tüntetni: 

 - az oktatás időpontját, 

 - az oktatott anyag felsorolását, 

 - az oktatott személyek névét, 

 - az oktatást végző nevét és beosztását. 
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3.1.10. Az oktatásról készített dokumentumot (oktatási naplót)  az oktatást végzőnek és az ok-

tatott személyeknek alá kell írni. ( 5 .sz. melléklet Tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv 

minta). 

 

3.1.11. A Kft területén a nyilvántartás oktatási naplóban történik. 

 

 

3.2. Szolgáltatók, alvállalkozók oktatása: 

 

 

3.2.1. A Millenáris KFT területén tevékenykedő valamennyi dolgozó (bérlő, vállalkozó, 

szolgáltató stb.) részére az alkalmazó munkáltatónak kötelessége a területünkön mun-

kába állítás előtt tűzvédelmi oktatásban részesíteni. 

 

3.2.2. A tűzvédelmi oktatást a Millenáris  NKft helyi sajátosságainak figyelembevételével 

kell elvégezni. Az oktatás megtörténtét, az ott elhangzottak tudomásulvételét jegyző-

könyvben kell rögzíteni és a dolgozó aláírásával köteles azt elismerni. Az oktatásról 

készített jegyzőkönyv egy példányát a tevékenység helyszínen kell tartani, egy példá-

nyát a Millenáris Kft tűzvédelmi felelősének le kell adni. 

 

 

3.3. A bérbe adott területeken dolgozók oktatása 

 

 

3.3.1. A bérelt területeken a dolgozók oktatása a bérbevevő feladata. 

 

3.3.2. Az oktatás terjedjen ki a munkahelyi tűzvédelmi előírásokon túl a Millenáris Kft Tűz-

védelmi szabályzatában foglaltakra is. 

 

3.3.3. A tűzvédelmi oktatásról készített jegyzőkönyveket a Millenáris Kft tűzvédelmi felelő-

sének az általa tartott időszakos tűzvédelmi ellenőrzés alkalmával meg kell mutatni. 
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IV. TÜZVÉDELMI SZAKVIZSGA 

 

 

4.1. Tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozások 

 

 

4.1.1. A tűzvédelmi jogszabály alapján az alábbi munkakörökre csak érvényes tűzvédelmi 

szakvizsgával rendelkező munkavállaló foglalkoztatható: 

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők. 

2. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg 

tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget megha-

ladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhaszná-

lását végzők. 

3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők. 

4. Tűzgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, javítását, karbantartását végzők. 

5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők. 

6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-

vezetők. 

7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők. 

8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felül-

vizsgálatát végzők. 

9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizs-

gálatát végzők. 

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

lamint az üzembe helyező mérnökök. 

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

mint az üzembe helyező mérnökök. 

12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők. 

13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, javítását, karbantartását végzők. 
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4.2. Tűzvédelmi szakvizsgák megszerzése, kötelező továbbképzések, nyilvántartások 

 

 4.2.1. A tűzvédelmi szakvizsga megszervezése a Millenáris Kft tűzvédelmi felelősének  

                        feladata. 

 

4.2.2. A szakvizsga bizonyítvány  a vizsga napjától számított 5 évig érvényes. 

 

4.2.3. A szakvizsga bizonyítvány a következő adatokat tartalmazza.  

a.) személyi adatok (név, születési hely, idő, anyja neve), 

b.) vizsga időpontja, 

c.) az elrendelő jogszabályra való hivatkozás, 

d.) a foglalkozási ág, munkakör megnevezése, 

e.) a vizsgáztatók aláírása, 

f.) az oktatást szervező  képviselőjének áláriása és bélyegzője.  

 

4.2.5. A szakvizsga megszervezéséhez és a továbbképzéshez szükséges költségeket a Mille-

náris KFT viseli. 

 

4.2.6.  A szakvizsgára kötelezettekről - foglalkozási áganként - naprakész nyilvántartást a 

Millenáris Kft tűzvédelmi felelősének kell vezetni. 

 

4.2.7. A tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy a bizonyítványt magánál, illetve a 

munkahelyén elérhető helyen köteles tartani, és az ellenőrző szerv részére azt megmu-

tatni. 

 

 

 

Jelenleg a Millenáris Nonprofit KFT állományában nincs ilyen dolgozó. 
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V. TŰZJELZÉS, TŰZOLTÁS 

 

 

5.1. Tűzjelzés 

 

5.1.1. A Millenáris Kft valamennyi munkavállalója köteles megismerni a munkaterületükön 

rendszeresített tűzjelző rendszer, tűzjelzési lehetőségeket, tűzoltó készülékeket és fel-

szerelések helyeit, azok szakszerű alkalmazási módjait, vészkijáratokat, menekülési 

utakat, áramtalanító kapcsolók és közmű elzárók helyeit, a tűz vagy egyéb rendkívüli 

esemény esetén követendő magatartási szabályokat. 

 

5.1.2. Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul a tűzoltó-

ságnak jelezni. E célból bármely helyen lévő telefonkészülék használható. 

 

5.1.3. A tűzoltóság hívószáma:     105 

 

 A tűzjelzésnek az alábbiakat kell tartalmaznia: 

 a./ a tüzeset – káreset -  pontos helyét, (kerület, utca, házszám, emelet) 

 b./ mi ég, milyen káreset történt, 

 c./ mi van veszélyeztetve, 

 d./ emberélet van-e veszélyben, 

 e./ a jelentő személy nevét, a telefon számát, melyről a tüzet jelezte. 

 

 A jelzést követően, vagy azzal egy időben meg kell kísérelni a tűz eloltását. 

 

5.1.4. A távbeszélő készülékek mellé jól látható helyre ki kell függeszteni a tűzoltóság hívó-

számát. 

 

5.1.5. A Kft területén minden tűzesetet még az eloltottat is azonnal be kell jelenteni a tűzol-

tóságra. 

 

5.1.6. Helyben a tűzjelzés és riasztás történhető    telefonnal, tűzjelző hálózaton   

kézi tűzjelző használatával, illetve személyesen. 

 

5.1.7. A tűzjelzésre rendszeresített berendezést, készüléket állandóan üzemképes állapotban 

kell tartani. A tűzjelző berendezést a vonatkozó szabványok szerint kell kezelni és el-

lenőrizni. 

 

 

 

5.2. Tűzoltás 

 

5.2.1. A tűz oltásában, az emberi élet és az anyagi javak mentésében mindenki köteles a   -

lehetőségéhez képest- és külön felhívás nélkül részt venni. 

 

5.2.2. A mentést, tűzoltást a tűzoltóság kiérkezéséig a mindenkor jelen lévő illetékes vezető 

irányítja. 
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5.2.3. A tűzoltásvezető (a kiérkező tűzoltóság parancsnoka) utasításait mindenki köteles 

végrehajtani. 

 

5.2.4. A tűz oltását a rendelkezésre álló tűzoltó felszereléssel, eszközzel  -       - 

meg kell kísérelni. 

 

5.2.5. A tűz oltására a Millenáris Kft  területén tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok, a „mester-

séges tó”-nál 2 db vizkivéti hely (szívócsonk) van kialakítva, valamint a külső terüle-

tén lévő( közterületi ) földfeletti tűzcsapok állnak rendelkezésre.  

 

5.2.6. A dolgozók a tűz oltását  -  - tűzoltó készülékekkel, és -   - fali tűzcsapokról 

kísérelhetik meg. 

 

5.2.7. Villamos berendezésekben, vagy azok közelében keletkezett tűz esetén az oltás meg-

kezdése előtt áramtalanítani kell. 

 

5.2.8. Tűz esetén azonnal gondoskodni kell az érintett helyiség, épület kiürítéséről, a „Tűzri-

adó Terv”-ben foglaltak szerint. 

 

5.2.9. Kiemelt figyelmet kell fordítani a kiállítási területeken lévő nagy számú látogató kö-

zönségnek   a  veszélyeztetett területről  történő kimenekítésére.  
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VI. TÜZRIADÓ TERV 

 

 

6.1. Tűzriadó terv készítése 

 

6.1.1.  Tűzriadó tervet kell készíteni: 

 

  a./  Az „A”-„C” tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekre. 

  b./  A művelődési, oktatási, egészségügyi és szociális létesítményekre. 

c./      Azokra a ”D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekre, ame-

lyekben egy tűzszakaszon belül több mint 300 fő tartózkodhat. 

 

6.1.2. A Tűzriadó terv a keletkezett tűz sikeres oltására- a káreset felszámolására vonatkozó 

és szükséges mentő, tűzvédelmi feladatok intézkedési rendszerét tartalmazza. 

 

6.1.3.  A Tűzriadó terv a munkavállalók részére tartalmazza a bekövetkezhető tűz eloltására, 

a tűzriasztás megszervezésére, a káreset felszámolására, a követendő magatartásra, 

közreműködésre szükséges rendelkezéseket. 

 

6.1.4. Gondoskodni kell arról, hogy a tűzvédelmi oktatás során a munkavállalók megismer-

jék a Tűzriadó tervben foglaltakat. 

 

6.1.5. A Tűzriadó tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint évente egy alkalommal a 

munkavállalók részére gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell. 

 

 

6.2.  Tűzriadó terv tartalma 

 

6.2.1. A Tűzriadó tervnek tartalmaznia kell: 

 

a./ a tűzjelzés módját, 

b./  a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a léte-

sítmény elhagyásának módját, 

c./ tűz esetén a dolgozók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, 

a tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramta-

laníts stb.), 

d./ a főbb veszélyforrások megnevezését, 

e./  a Kft területének helyszínrajzát, szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szem-

pontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (gáz, elektromos 

kapcsolók) és a vízszerzési helyek megjelölésével. 
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VII. LÉTESITÉSI ELŐIRÁSOK 

 

 

 

7.1. A létesítés általános szabályai: 

 

 

7.1.1.  Új létesítmény, vagy felújítás, átalakítás, bővítés, stb. megvalósítása esetén az Orszá-

gos Tűzvédelmi Szabályzat létesítéssel foglalkozó fejezete, a nemzeti szabványok lé-

tesítési előírásai, az OTÉK és egyéb, az építéssel kapcsolatos és érvényben lévő ren-

delkezések szerint kell eljárni. A bérbe adott épületrészek esetében a bérbe vevőkel 

egyeztetve kell a feladatokat meghatározni. 

 

7.1.2. A létesítéssel kapcsolatos engedélyezést és műszaki dokumentumokat a tűzvédelmi 

ügyek intézése céljából is hozzáférhető módon kell elhelyezni, nyilvántartani és ke-

zelni. 

 

7.1.3. Építési engedély nélkül, a területen állandó, vagy ideiglenes jelleggel épületet, épít-

ményt építeni nem lehet. 

 

7.1.4. Új épület, létesítmény megvalósulása előtt, még a tervezés időszakában a Kft tűzvé-

delmi felelős  részére olyan rajzot kell biztosítani, mely alapján a tűzvédelmi előírások 

megtartása ellenőrizhető. 

 

7.1.5.  Hasonlóképpen kell eljárni, ha helyiséget, épületet, építményt, létesítményt felújítani 

kívánják, új technológiát vezetnek be, más gépeket, berendezéseket alkalmaznak, il-

letve új anyagokkal kívánnak dolgozni, és ez érinti a tűzvédelmi előírásokat. 

 

7.1.6.  A épületekben megrendezésre kerülő kiállítások és egyéb rendezvények műszaki do-

kumentációját a Kft tűzvédelmi felelősével engedélyeztetni kell. 

 

7.1.7. A Kft  tulajdonát képező építményt, épületet, helyiséget csak a használatbavételi 

(üzemeltetési, működési) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően sza-

bad használni. 

 

7.1.8. A létesítési, felújítási munkálatokat a kivitelezés szakaszában a Kft tűzvédelmi felelő-

se kísérje figyelemmel, különös tekintettel, arra, hogy a kivitelező a tervben megfo-

galmazott tűzvédelmi követelményeket maradéktalanul érvényesíti-e. 

 
 

7.2. Tűzállósági fokozatok 
 

7.2.1. A tűz megelőzése, továbbterjedésének megakadályozása, az esetlegesen bekövetkező 

tűzesetek által okozott károk mértékének csökkentése érdekében az építményeket, 

épületeket, vagy azok tűzszakaszait a védelmi igénynek megfelelő tűzállóságra kell 

tervezni, kivitelezni, kialakítani. 

 

 

7.2.2. Az épületet, építményt, vagy annak tűzszakaszait - a tűzveszélyességi osztályba soro-

lástól függően - I-V. tűzállósági fokozatnak megfelelően kell kialakítani.  
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A tűzállósági fokozatokkal összefüggő követelmények feleljenek meg a tűzvédelmi 

műszaki követelmények építmények tűzvédelme fejezetében előírtaknak. 

 

  „A” és „B” tűzveszélyességi osztály esetén:   I-II, 

  „C” tűzveszélyességi osztály esetén:    I-III, 

  „D” tűzveszélyességi osztály esetén:    I-IV, 

  „E” tűzveszélyességi osztály esetén:    I-V. 

 
 

7.3.  Tűztávolságok 
 

7.3.1. Az épületek, építmények, szabadterek között olyan tűztávolságot kell tartani, hogy a 

keletkezett tűz- vagy robbanás a szomszédos építményeket, épületeket, szabadtereket 

ne veszélyeztesse, a veszélybe került személyek eltávozása, illetőleg eltávolítása, va-

lamint a tűzoltóegységek zavartalan felvonulási és működési lehetősége biztosítva le-

gyen. 

 

7.3.2. A tűztávolsághoz kapcsolódó térrészt hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen 

kell tartani. 

 

7.3.3. Az építmények és a szabadterek egymás közötti viszonylatában, ha a jogszabályok, 

vagy a nemzeti szabványok eltérő tűztávolságra vonatkozó követelményeket határoz-

nak meg, a nagyobb tűztávolságot kell figyelembe venni. 

 

 

7.4. Hasadó- nyíló felület 

 

7.4.1.   Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiséget - a robbanási túlnyomás 

levezetés céljából - hasadó- nyíló felület alkalmazásával kell létesíteni. 

 

     7.4..2.    A hasadó- nyíló felületet a Tűzvédelmi műszaki követelmények építmények tűzvé-

delmi követelményei I. fejezet építmények tűzvédelme I/9. fejezet hasadó és hasadó-

nyíló felületek előírásainak megfelelően kell kialakítani. 

 

 

7.5.  Padozat 
 

7.5.1 Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, a padozat és lábazat 

burkolatát az OTSz-nek  megfelelően kell kialakítani. 

 

 

7.5.2 A Kft területén – irodákban , kiállítási területeken, közlekedési utakon stb. – a  pal-

lóburkolat  feleljen meg a  az OTSz rendeletben foglaltaknak. 
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7.6. Építési, felújítási munkálatok és munkaterületek tűzvédelmi szabályai. 

 

7.6.1. A Millenáris Kft területén dolgozó külső vállalkozó által végzett építési munkálatok 

technológiai, valamint technológiához szorosan kapcsolódó tűzvédelmi előírásainak 

meghatározásáért, ismeretéért, illetve megtartásáért mindenkor az adott vállalkozó és 

annak dolgozói a felelősök. A munkaterületekre vonatkozó esetleges speciális tűzvé-

delmi intézkedések meghozatala, tűzoltó felszerelések biztosítása a vállalkozó, kivite-

lező feladata. 

 

7.6.2. A megbízó tűzvédelmi feladatai a következők: 

 

- Szükséges mértékben ismerteti az épület adottságait, a munkahely környezetében 

lévő helyiségek rendeltetéseit és jellemzőit. 

 

- Ismerteti a munkaterület megközelítésére, illetve elhagyására alkalmas útvonala-

kat, kiürítési útvonalakat. 

 

- Tájékoztatást ad a tűzjelzés, illetve a tűz oltásának adott lehetőségeiről és korlátai-

ról. 

 

- A szükséges mértékben megismerteti a Millenáris Kft Tűzvédelmi Szabályzatát és 

Tűzriadó Tervét. 

 

- Megmutatja a közművek kezelőszerkezeteinek helyét, működésmódját és ismerte-

ti a megnyitás és lezárás szabályait. 

 

7.6.3. Amennyiben az építési tevékenység jelentősen és tartósan hatással lenne az épület 

tűzvédelmi helyzetére – pl. kiürítési útvonal teljes lezárásával, tűzjelzési lehetőség 

szüneteltetésével, tűzoltási felvonulási terület lezárásával, stb. járna- az ideiglenes kö-

rülményekhez igazoló alkalmi, eseti tűzvédelmi szabályzatot kell készíteni, és arról az 

illetékes tűzoltóságot tájékoztatni szükséges. 
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VIII. TÜZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS 

 

8.1.1. A Millenáris Kft  a „ ” Tűzveszélyességi osztályba van sorolva.      

A Millenáris Kft tűzveszélyességi osztályba sorolását a Tűzvédelmi Szabályzata tar-

talmazza. 

 

8.1.2. A Millenáris Kft területén lévő helyiségeket, épületeket, építményeket, tűzvédelmi 

rendelkezések megállapítása és alkalmazása szempontjából az anyagokat, illetőleg a 

tevékenységet, továbbá veszélyességi övezeteket, helyiséget, tűzszakaszokat, az épü-

leteket, pavilonokat, kiállítási szabad területeket tűzveszélyességi osztályba kell so-

rolni. 

 

8.1.3. A tűzveszélyességi osztályba sorolást az Országos Tűzvédelmi Szabályzat  alapján, a 

tevékenység során előállított, feldolgozott, használt, vagy tárolt anyagok tűzveszélyes-

ségi jellemzőinek, illetőleg a rendeltetés szerinti tevékenység figyelembevételével kell 

elvégezni. 

 

8.1.4. A tűzveszélyességi övezetek, helyiségek, tűzszakaszok, épületek, építmények, szabadte-

rek, tevékenységek a következő tűzveszélyességi osztályba tartoznak: 

 

- fokozottan tűz- és robbanásveszélyes    „A” 

- tűz- és robbanásveszélyes    „B” 

- tűzveszélyes      „C” 

- mérsékelten tűzveszélyes     „D” 

- nem tűzveszélyes      „E” 

 

8.1.6. A különleges anyagok esetén, amelyek  az Építmények tűzvédelme  II. fejezet  2.1.- 

2,5 pontokban meghatározottak szerint nem sorolhatók tűzveszélyességi osztályba az 

OKF állásfoglalása az irányadó.  

 

8.1.7. A Millenáris Kft területén amennyiben tűzvédelmi helyzetre kiható változás történik 

az a tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé. A 

tűzveszélyességi osztályba sorolást az új helyzetnek megfelelően el kell végezni. 

 

8.1.8. Tűzvédelmi helyzetre kiható változásnak minősül: 

 

- helyiségek jellegének megváltoztatása, 

- gépek beállítása, 

- különböző anyagok raktározása, 

- raktárak, műhelyek létesítése. 

- új épületek létesítése. 
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IX. A  HASZNÁLAT ELŐIRÁSAI 

 

 

9.1.A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok 

  

9.1.1. Az építményt (a helyiségeket) csak a használatbavételi, illetve az építési – létesítési 

engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni a megelőző 

tűzvédelmi rendelkezések, előírások megtartásával. 

 

9.1.2. Az építési engedélyezési eljáráshoz benyújtott dokumentációban nem jelölt tevékeny-

ség folytatásához, illetve attól eltérő átalakításhoz, módosításhoz a tevékenység meg-

kezdése előtt a területileg illetékes tűzvédelmi hatóságtól kell engedélyt kérni, amely-

hez csatolni kell az új tűzveszélyességi besorolást is. 

 

9.1.3. A tűzvédelmi helyzetre kiható minden változást a hivatásos önkormányzati tűzoltó-

ságnak a változás előtt 15 nappal előtt be kell jelenteni. 

 

9.1.4. A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott foly-

tatott, folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot, eszközt szabad tartani. 

 

9.1.5. A helyiségekből a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot a tevé-

kenység befejezése után el kell távolítani. 

 

9.1.6. éghető folyadékkal , zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záró fedővel ellátott , 

énem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tá-

rolni.   

9.1.7. Az „A”, vagy „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot alkalomszerűen csak 

a szabadban, vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, amelyben 

egyidejűleg gyújtóforrás nincs jelen. 

 

9.1.8. Éghető folyadékot, vagy ilyennel szennyezett vizet közműcsatornába (WC-be ) beön-

teni nem szabad.  

 

9.1.9. Gépeknél, eszközöknél, berendezéseknél az éghető folyadék elcsepegését, illetve a 

gáz szivárgását megkell akadályozni .  Az elcsepegett, szétfolyt, illetőleg a kiszivár-

gott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, a felitatott 

anyagot e célra kijelölt  helyen kell tárolni. 

 

9.1.10. Éghető anyaggal szennyezett hulladékot nem szabad  közterületen elhelyezett hulla-

déktárolóba elhelyezni. 

 

9.1.11. Munkahelyen a tevékenység befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelem használati 

szabályainak megtartását és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni. Különös 

figyelmet kell fordítani arra, hogy nem maradt-e a területen hátra olyan anyag, ami 

esetleg tűz keletkezéséhez vezethet. 

 

9.1.12. Az ellenőrzés terjedjen ki: 
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 -  a takarítási munkálatok elvégzésére, 

 -  a közlekedési utak szabadon tartására, 

 -  az árutárolás követelményeinek megtartására, 

-   égésbiztosítóval, valamint az automata kapcsolóval el nem látott t tüze-

lőberendezésekben a tüzelés megszüntetésére. 

-  a gázpalackok szelepeinek elzárására, 

-  a kávéfőző és egyéb elektromos melegítő, hősugárzó készülékek lehűlt álla-

potban való tartására és annak egyedi feszültségmentésítésére, 

-  nem maradt-e hátra olyan állapot, helyzet, melyből tüzeset keletkezhet (nincs-

e égő cigarettavég, a hamu nincs-e éghető anyagot tartalmazó helyre öntve, 

stb.), 

-  a helyiségek biztonságos zárására (ablakok, ajtók stb.), 

-  a hulladékok eltávolítására, hulladékgyűjtő tartályok kiürítésére, 

-  a feszültségmentesítés (áramtalanítás) végrehajtására, a kapcsolókhoz vezető 

utak szabadon tartására, 

- a tűzoltó felszerelés, készülék, vízszerzési hely szabadon tartására, megközelí-

tésének lehetőségére. 

 

9.1.13. A közmű nyitó- és zárószerkezeteket, tűzvédelmi berendezés és a tűzjelző helyét jól 

láthatóan meg kell jelölni és megközelíthetőségüket mindenkor biztosítani kell. 

 

9.1.14. A lezárt helyiségek kulcsait kijelölt helyen (kulcskazettában a Biztonsági szolgálatnál) 

azonosításra alkalmas módon úgy kell elhelyezni, hogy azok tűz esetén könnyen hoz-

záférhetőek legyenek. 

 

9.1.15. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségek ajtóit önműködő csukó 

szerkezettel kell ellátni és azt állandóan csukva kell tartani. 

 

9.1.16. Személyi tartózkodásra szolgáló helyiségek kiürítésre  számításba vett ajtóit lezárni 

nem szabad. Amennyiben a   tevékenység jellege az ajtók zárva tartását szükségessé 

teszi        – veszély esetére – az ajtók  külső nyithatóságát a tűzvédelmi  szakhatóság 

által meghatározott módon biztosítani kell.  A belső nyithatóságtól csak akkor lehet el-

tekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja. 

 

 

9.2.Tüzvédelmi jelölések, tűzvédelmi jelzőtábla 

  

9.2.1. A Millenáris Kft területén a különböző tűzveszélyességi osztályba sorolt, illetve tarto-

zó helyiségeket a bejáratnál és szükség szerint megismételve, jól látható helyen, a 

nemzeti szabvány előírásainak megfelelő figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tar-

talmazó jelzőtáblákkal, piktogramokkal kell ellátni, jelölni. 

 

- a tűz és robbanásveszélyes helyiségeket, veszélyességi övezetet, 

- a dohányzás, a dohányzás és nyílt láng használatának tilalmát, 

- a dohányzásra kijelölt helyet, 

- a közművek (gáz, víz) nyitó- és zárószerkezeteinek helyét, 

- a villamos berendezések kapcsolóinak – szakaszoló és leválasztó – helyeit, 

- a tűzoltó felszerelések, berendezések, tűzoltó készülékek helyét, 

- a menekülési útvonalakat, mutató jelzőtáblát.  
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9.3. Tűzveszélyes tevékenység végzésének szabályai 

 

9.3.1.  A Millenáris Kft területén a tűzvédelmi szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékeny-

séget (ív- és lánghegesztés, stb.) a tűzvédelmi szabályokra kioktatott, arra szellemileg 

és fizikailag alkalmas személy, aki a munkakörére előirt szakmai képesítéssel és 

szakmunkás bizonyítvánnyal, továbbá érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező 

személy végezhet. 

 

9.3.2.  Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet, vagy robbanást 

okozhat mindaddig, amíg a tűz, vagy robbanásveszélyt el nem hárították. 

 

9.3.3. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (ív, és lánghegesztés, lángvágás, nyílt láng 

használata, PB gázzal működő ételmelegítők, fűtők, és minden olyan veszélyes felme-

legedéssel, izzással, parázslással járó stb.) a területen a tűzvédelmi felelősének előze-

tes írásbeli engedélye alapján szabad végezni. Az engedélyben rögzített előírásokat 

maradéktalanul be kell tartani. 

 

 

9.3.4.  Az épületekben az installációs szerkezetek tisztítására éghető folyadékokat - benzint, 

hígítót, stb. - illetőleg hajtógázzal működtethető flakonokban lévő éghető anyagokat 

tartalmazó vegyszereket használni tilos. 

 

9.3.5.  A Millenáris Kft területén külső szervezet, vagy személyek által végzett alkalomszerű 

tűzveszélyes tevékenység végzésének az engedély kiadására a munkát elrendelő veze-

tő jogosult. 

A tevékenységet megkezdeni csak a Millenáris Kft tűzvédelmi felelősének egyetértése 

után lehet.  

 A tűzvédelmi felelős a kiadott engedélyt - szükség szerint - a helyi sajátosságokat fi-

gyelembe véve további előírásokkal köteles kiegészíteni. 

 

9.3.6. A tűzveszélyes tevékenységhez kiadott engedélyt a tevékenység befejezése után 90 

napig meg kell őrizni. 

 

9.3.7. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó engedélynek tartalmaznia 

kell: 

 

-   a tevékenység időpontját, helyét, 

-  a tevékenység leírását, 

-   a tevékenységet végző(k) nevét, 

-   tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának számát (csak szakvizsgához kötött 

munkakör esetén), 

-    tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat. 

 

9.3.9. Külső szervek (kivitelezők) alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző dolgozói-

val ismertetni kell. 

 

  - A létesítményre vonatkozó Tűzvédelmi szabályzatot a szükséges mértékben. 

  -  A tűzjelzés lehetőségét és módját. 

  - A munkaterületen számba jöhető, előforduló anyagok tűzveszélyes jellemzőit. 
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  - A közmű nyitó- és zárószerkezeteinek helyét, 

  - A kiürítési és menekülési lehetőséget, a vészkijáratokat. 

 

9.3.10. A munkavégzésre csak kifogástalan berendezés, eszköz használható. Az esetleg kelet-

kező tűz oltására az engedélyben meghatározott tűzoltó felszerelést kell készenlétben 

tartani. 

 

9.3.11. Tűzveszélyes környezetben végzett tevékenységhez – munkakezdéstől a befejezésig- a 

munkahely szerinti vezető köteles felügyeletet – szükség esetén műszeres felügyeletet 

is biztosítani. 

 

9.3.12. Amennyiben a munkát végző személy az engedélyben foglalt előírásokat nem tartja 

meg, úgy őt a munkavégzés alól azonnali hatállyal fel kell menteni, illetve el kell tilta-

ni. 

 

9.3.13. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személy köteles a tevékenység be-

fejezését a munkaterület szerint illetékes vezetőének és a Millenáris Kft tűzvédelmi fe-

lelősének bejelenteni. A bejelentés idejét az engedélyre rá kell vezetni, és azt aláírással 

kell igazolni. 

 

9.3.14. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző a helyszínt és annak kör-

nyezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt 

megszüntetni, ami tüzet okozhat. 

 

9.3.15. A tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó engedély érvényességi ideje még folyamatos 

munkavégzés esetén sem haladhatja meg a 15 naptári napot. 

 

  

9.3.16. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez az ott keletkezhető tűz oltására alkal-

mas tűzoltó felszerelést, eszközt, készüléket a tevékenységet végző köteles biztosítani. 

 

9.3.17. Tűzveszélyes festékeket és hígítókat csak az erre a célra kialakított helyiségben szabad 

tárolni. 

 

9.3.18. A tűzveszélyes festékek, és hígítók tároló helyiségének hatékony szellőztetését állan-

dóan biztosítani kell. 

 

9.2.19. Szabadban tüzet gyújtani, tüzelő berendezést használni csak a Millenáris Kft  bizton-

ságtechnikai megbízottjának engedélyével úgy szabad, hogy az a környezetére tűz- 

vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen. 

 

9.2.20. Olyan rendezvényeken, melyen az ott folytatott tevékenység – pl: füstgép használata, 

nyílt láng stb - , mely befolyásolhatja  tűzjelzőket a biztonságtechnikai megbízott  - 

tűzvédelmi felelősnek - kell jelezni. 

 

9.2.21. A tűzjelző rendszeren bárminemű beavatkozást, csak a biztonságtechnikai megbízott – 

tűzvédelmi felelős – engedélyével lehet eszközölni. 
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9.4. Dohányzás és nyílt láng használata       

 

 

9.4.1. Tilos a dohányzás a „Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, („A”), a „Tűz és robba-

násveszélyes” („B”) és a „Tűzveszélyes” („C”) tűzveszélyességi osztályba tartozó he-

lyiségekben, veszélyességi övezetekben, továbbá ott, ahol az tüzet vagy robbanást 

okozhat. A Millenáris Nonprofit Kft területén – a kijelölt és engedélyezett dohányzó-

helyek kivételével – a dohányzás tilos. 

 

9.4.2. A területen, csak a kijelölt dohányzó helyen lehet dohányozni. A dohányzási tilalmat 

jól láthatóan elhelyezett szabványos táblával kell jelölni. 

 

9.4.3. Égő dohányneműt, gyufát tilos olyan helyre tenni, tárolni ahol az tüzet vagy robbanást 

okozhat. 

 

9.4.4. A dohányzásra kijelölt helyen, valamint ott, ahol egyébként a dohányzás megengedett, 

megfelelő számú nem éghető anyagból készített hamutartót, vagy vízzel részben töl-

tött edényt kell elhelyezni. 

 

9.4.5. A hamutartókat és a cigarettavéggel telt vizes edényeket szükség szerint naponta több-

ször, de a műszak befejezésekor tüzet nem okozó helyen ki kell üríteni. 

 

9.4.6. A hamutartók tartalmát csak nem éghető anyagból készített tárolóba szabad üríteni. 

 

 

 

9.5. Raktározás és tárolás 

 

9.5.1. „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok a Kft területén állandó jelleg-

gel nem tárolhatók. 

 

9.5.2. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot és éghető folyadékot raktá-

rozni, tárolni csak nem éghető anyagból készült padozaton, állványon, polcon szabad. 

 

9.5.3. Villamos világítótesttől, vagy üzemelés alatt hőt termelő villamos berendezéstől éghe-

tő anyagot legalább 1 m távolságra szabad tárolni. 

 

9.5.4. A világító testek, és az éghető anyag között legalább 1 méteres tűztávolságot kell 

megtartani.  

 

9.5.5. Éghető folyadékot csak a szabványban meghatározott edényben, kiöntő nyílásával fel-

felé zárva szabad tárolni. Üres edények tárolására – melyben előzőleg éghető anyag 

volt – ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a teli edényekre. 

 

9.5.6. A kiürített, de ki nem tisztított éghető folyadékokat tartalmazó edényeket a kiöntő nyí-

lásukkal felfelé, légmentesen lezárt állapotban szabad tárolni. 
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9.5.7. A tárlóhelyeken, raktárakban a raktározásnál az anyagokat rendszeresített polcokon 

veszélyességi és nemenkénti csoportosítással kell tárolni. 

 

9.5.8. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, „C” tűzveszélyességi osz-

tályba tartozó éghető folyadékot kiszerelni csak olyan helyen szabad, ahol nincs gyúj-

tóforrás és a hatékony szellőzést biztosított. 

 

9.5.9. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, „C” tűzveszélyességi osz-

tályba tartozó éghető folyadékot kiszerelni csak olyan helyen szabad, ahol nincs gyúj-

tóforrás és a hatékony szellőzést biztosított. 

 

9.5.10. Az éghető folyadék tárolására kialakított helyiségben I. és II. tűzveszélyességi fokoza-

tú folyadék (pl.: benzin, aceton, nitrohígító stb.) III. és IV. tűzveszélyességi fokozatú 

folyadékkal (pl.: gázolaj, gépolaj stb.) együtt csak akkor tárolható, ha az edények 

egymástól jól láthatóan, elkülönítve vannak csoportosítva. Ezen tárolás vonatkozik az 

I-IV. veszélyességi fokozatba sorolt - ilyen hígító anyagokkal kevert - festékekre, 

egyéb hígítókra is. 

 

9.5.14. Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghető anyaggal, továbbá olyan anyagokat, 

amelyek egymásra való hatása hőt fejleszt, tüzet, vagy robbanást okozhat, együtt tá-

rolni nem szabad. 

 

9.5.15. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag, valamint a „C” tűzveszé-

lyesség éghető folyadék egyedi és gyűjtő csomagolásán az anyag tűzveszélyességi 

osztályát szövegesen, illetve piktogrammal kell jelölni. 

 

9.5.16. Gépek karbantartásához szükséges éghető folyadékot kizárólag erre a célra rendszere-

sített edényben, és azt fémszekrényben szabad tárolni. 

 

9.5.17. Tetőtérben és talajszint alatti helyiségben „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba so-

rolt anyagot tárolni nem szabad. 

 

9.5.18. Szabadtéri tárolásnál, a tároló  területét és annak környezetét az éghető hulladékoktól, 

száraz növényzettől  folyamatosan meg kell tisztítani. 

 

9.5.19. Tűzgátló előtérben mindennemű tárolás tilos. 
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X. TÜZSZAKASZ, TŰZGÁTLÓ ELVÁLASZTÁS 

 

 

 

10.1. Az épületekben kialakított tűzgátló elválasztásokat csak építési engedély alapján sza-

bad megváltoztatni olya módon, hogy a kérelemhez csatolni kell a területileg illetékes 

tűzvédelmi hatóság egyetértését. 

 

10.2. Az építményekben a tűz terjedésének megakadályozása céljából tűzszakaszokat kell 

kialakítani. 

 

10.3. A tűzszakaszokat egymástól tűzgátló szerkezettel (tűzfal, tűzgátló fal, vízfüggöny, 

tűzgátló födém, tűzgátló ajtó stb.) kell elválasztani. 

 

10.4. A nyílászáró szerkezetek – tűzszakasz határoló és tűzgátló szerkezeteknél – csak 

tűzgátló kivitelben készülhetnek a vonatkozó nemzeti szabvány előírásai szerint. 

 

10.5. A tűzszakaszok közötti határoló szerkezeteken átvezetett csővezetékeket, nem éghető 

anyagból kell készíteni és az átvezetési helyeken a nyílások elírásáról tűzgátló tömí-

téssel, szerkezettel kell gondoskodni, amely megfelel a tűzgátló szerkezettel szemben 

támasztott tűzállósági határérték követelményeknek, ha a jogszabály, nemzeti szab-

vány másként nem rendelkezik. 

 

10.6. A tűzgátló falszerkezeteknél, a kábel átvezetéseknél füst és hőzáró tömítést kell al-

kalmazni. 

 

10.7. Gépi szellőző berendezések csatornáit a tűzszakasz közötti határoló szerkezeten való 

átvezetésnél, az épületszerkezethez kapcsolódó, nem éghető anyagú önműködő elzáró 

szerkezettel (csappantyúval )kell ellátni. A beépített csappantyúkat a tűzjelző által ve-

zérelteknek kell lenni. 

 

10.8. A tűzszakaszokat és a tűzterhelést szabvány szerint kell kialakítani, illetve számítani. 

 

10.9. A tűzszakaszt záró, tűzgátló ajtókat állandóan csukott állapotban kell tartani. A 

tűzgátló ajtók nyitva tartása esetén felügyeletről gondoskodni kell. 

 

10.10. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiséget más tűzveszélyességi 

osztályba tartozó helyiségtől tűzgátló fallal kell elválasztani, vagy közvetlenül a sza-

badba szellőztetett tűzgátló előtérrel szabad összekapcsolni. Mesterséges szellőztetés 

esetén az előtérben legalább 50 Pa relatív túlnyomást kell biztosítani. 

 

10.11. A tűzgátló előteret éghető anyaggal burkolni nem szabad.  

Az előtér ajtajait önműködő csukódó szerkezettel kell ellátni és egymástól olyan távol-

ságra, kell elhelyezni, hogy azok egy időben egy személy által ne legyenek nyithatók. 

A tűzgátló előtérben mindennemű anyag tárolás tilos. 
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XI. TÜZOLTÁSI, FELVONULÁSI ÚT, ÉS-EGYÉB UTAK 

 

 

 

11.1. Tűzoltási út, terület 

 

11.1.1. Az épületek, építmények között a tűzoltóság vonulása és működése céljára olyan uta-

kat, illetve területet kell biztosítani (útszélesség, terhelhetőség), amely alkalmas a tűz-

oltó gépjárművek közlekedésére 

 

11.1.2. A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalát, területét, valamint a víz-

szerzési helyekhez – föld feletti tűzcsapokhoz, szívó csonkokhoz – vezető utjait állan-

dóan szabadon kell tartani és olyan állapotban, amely alkalmas tűzoltó gépjármű köz-

lekedésére.  

 

11.1.3. A tűzoltási utat  –  a parkon átvezető murvás -, valamint az E-D épület közötti szürke 

utat állandóan szabadon kell hagyni, azon eszközöket elhelyezni, parkolni még ideig-

lenesen sem szabad. 

. 

 

 

11.2. Közlekedési utak, ki- és bejáratok          

 

11.2.1 Valamennyi építményben, helyiségben és szabad téren a villamos berendezés kapcso-

lójához, a közmű nyitó- és záró szerkezetéhez, a nyomásfokozó szivattyúhoz, a tűzjel-

ző kézi jelzésadójához, a tűzvédelmi berendezésekhez, felszerelésekhez és tűzoltó ké-

szülékekhez vezető közlekedési utakat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem 

szabad. 

 

11.2.2. A közlekedési utakat, menekülési útvonalakat épületeken belül és kívül eltorlaszolni, 

lezárni, leszűkítetni még átmenetileg sem szabad. Ezeket az utakat olyan maradandó 

jelzőtáblával kell jelölni, melyek sötétben is jól láthatók.  

 

11.2.3. Az épületek, helyiségek kijárati ajtóit, vészkijáratokat  eltorlaszolni, lezárni, vagy le-

szűkíteni még átmenetileg sem szabad. 

 

11.2.4. A kiállítási épületekben a mindenkori elrendezési terveken jóváhagyott közlekedési 

utakat a Kft tűzvédelmi felelősének engedélye nélkül megváltoztatni nem szabad, 

azokat állandóan szabadon kell hagyni. Ezeket az utakat eltorlaszolni, leszűkíteni még 

ideiglenesen sem szabad. 

 

11.2.5. A kiállítási épületekben a közlekedési utakat úgy kell kialakítani, hogy a belső főköz-

lekedési útvonalak legkisebb szélessége 2,5 m, a mellékutak, pedig 2 m legyenek. 

 

11.2.6. Raktározásnál legalább a következő szélességű utat kell biztosítani 

 

-  A 40 méternél szélesebb helyiségben, középen vagy két oldalon, a 80 méter-

nél szélesebb helyiségben pedig 40 méterenként, hosszirányban egyenes vo-
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nalban végighaladó 3 méter széles, mindkét esetben 30 méterenként, 1,8 mé-

ter széles keresztirányú utat. 

 

- A 40 méternél nem szélesebb helyiségben hosszirányban 2.4 méter széles, va-

lamint 30 méterenként 1.8 métere széles keresztirányú utat. 

 

- A 15 méternél nem szélesebb helyiségben 1.2 méter, a 10 méternél nem széle-

sebb helyiségben 1 méter széles hosszirányú utat. 

- Éghető anyag zárttéri raktározásánál, tárolásánál 5 méter tárolási magasságig 

1.8 méter, nagyobb tárolási magasság esetén 3 méter széles hosszirányú, s 

azon keresztirányban 2,5 méterenként 1 méter széles utat, 

 

 - Az állványos vagy rakodólapos raktározás esetén a technológia szerinti utat. 

 

11.2.7. Valamennyi épületben, helyiségben, valamint kiállítások és egyéb rendezvények - 

nyitvatartási ideje alatt- kijárati és vészkijárati ajtóit - amíg a helyiségekben emberek 

tartózkodnak - lezárni még átmenetileg sem szabad. 

 

11.2.8. A rendezvényeken alkalomszerűen létesített nézőtéri részeken - a székeket teljes sor-

hosszban egymáshoz kell rögzíteni. 

 

11.2.9. Az alkalomszerűen kialakított nézőterek padozatát borító szőnyeg rögzítéséről gon-

doskodni kell., csak tűzvédelmi minősítéssel rendelkező szőnyeget szabad használni. 

 

11.2.10. A kijáratoknál függöny elhelyezése esetén az alábbi előírásokat is be kell tartani: 

 

  -  ne takarja el az irányfény világítást, 

  -  ne érjen a padlóig, 

  -  ne szűkítse le az ajtó nyílását, 

-  egy fogással széthúzható legyen, 

-  a függöny szárnyak összeérő szélét, a függöny színétől elütő színű szegéllyel 

kell megjelölni.  

 

11.2.11. Kijáratok, vészkijáratok ajtóit szabványos táblával jelölni kell. 

 

11.2.12. A menekülési útvonalakon elhelyezett jelzőtáblák, útmutatások (irányfény, vészvilá-

gítás) mindenkor működőképes állapotban legyenek. 

 

11.2.13. A vészkijáratok használatát folyamatosan biztosítani kell, azoknak belülről állandóan 

nyithatóknak kell lenniük. 

 

11.2.14. A kiürítésre, menekülési útvonalak határoló épületszerkezetei (falak, burkolatok, pa-

dozat, álmennyezet, stb.) utólagosan csak a tűzvédelmi követelményeknek is megfe-

lelő burkolattal építhető be, a területileg illetékes tűzvédelmi hatóság egyetértése és 

engedélye alapján.  
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11.3. Kiürítés           

 

 

11.3.1. Az épületeteket úgy kell kialakítani, hogy tűz, vagy robbanás esetén az ott tartózko-

dók eltávozhassanak. 

 

11.3.2.  Tűz esetén történő menekülés lehetőségének biztosítása céljából a közvetlenül a sza-

badba nyíló ajtók kulcsait úgy kell elhelyezni, hogy azok könnyen hozzáférhetőek 

legyenek. 

 

11.3.3.  Figyelemmel kell kísérni a központi hangosbemondó információit is és azon kapott 

információkat a dolgozóknak maradéktalanul végre kell hajtani. 

 

11.3.4. A kiürítésre is számításba vett útvonalakon  a kijárati, vészkijárati ajtókat, valamint a 

menekülési útvonalakat, azok teljes hosszán világító biztonsági jelzésekkel  kell meg-

jelölni,  olya módon, hogy az épület bármely pontján minden esetben legalább egy 

menekülési útvonaljelző biztonsági jel látható legyen, valamint a  füstelvezetés lehető-

ségéről gondoskodni kell. 

 

11.3.5. A vész, tartalék és irányfények karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kel.  

 

11.3.6. A kijárati ajtókon meg kell jelölni a nyitási mechanizmusokat, a kezelésükre utaló biz-

tonsági jellel, különös tekintettel, a pánikrúddal ellátott ajtókra. 

 

11.3.7. A  lépcsőházakban  legalább a lépcsők menekülés irányában lévő első lépcsőfokát 

meg kell jelölni a menekülési irányát, mutató biztonsági jellel. 

 

11.3.8. A lépcsőházakban  valamennyi szinten utánvilágÍtó, vagy világító jellel meg kell je-

lölni az adott szint számát. 

 

11.3.9. A Felvonóknál   el kell helyezni : „Tűz esetén a liftet használni TILOS! ”. 

 

11.3.10.  A kiürítésre számításba vett útvonalon körforgó, toló, billenő, emelkedő zsalus rend-

szerű ajtókat alkalmazni nem szabad. 

 

11.3.11.   A  rendezvény helyszínéül szolgáló épületek  ajtaja csak a kiürítés  irányába nyílhat-

nak. 

 

11,3,6  A épületben a kiállítások, rendezvények elrendezési rajzát úgy kell kialakítani, hogy az 

 épületben tartózkodók tűz esetén a területet a megengedett kiürítési időn belül el 

 tudják hagyni. 

 

 

 

11,3,7  A kiürítésre tervezett utakat, kijáratokat, vészkijáratokat eltorlaszolni, leszűkíteni , 

 azok elé anyagokat, eszközöket elhelyezni még ideiglenesen sem szabad, azokat teljes 

 szélességben , állandóan szabadon kell tartani. A menekülési útvonalba eső ajtóknak 

             olyan műszaki megoldásúnak kell lennie, hogy az egy mozdulattal nyitható legyen és  

             az önálló  visszacsukódást is megakadályozza. 
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11,3,8.   Az épületeken, építményeken lévő biztonsági jelzéseket  folyamatosan   kar-

ban kell tartani , a világító jelzések működését, működőképességét  a  jogszabályban  , vagy 

vonatkozó szabványokban, ezek hiányában a gyártó által  előirt  rendszerességgel , de legalább  

hetente ellenőrizni kell  , azt ellenőrzési naplóban  dokumentálni, továbbá a biztonsági 

jeleket  a körülmények változásaiban adódóan,  vagy elhasználódásuk miatt szükségszerűen 

cserélni kell. 

 Azokat a jelzést adó eszközöket, melyek hálózati energiaforrásról működnek tartalék 

 működésképtelenségét. 

   

11,3,9.  A vészlétrák, vészhágcsók műszaki állapotát évente szemrevételezéssel és 5 évente 

 próbaterheléssel ellenőrizni kell. A szemrevételezést és próbaterhelést írásban kell 

 rögzíteni. 
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XII. AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI LÉTESITÉSÉRE ÉS HASZNÁLATÁRA  

VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

 

 

12.1. Tüzelő-, fűtőberendezések 

 

12.1.1. Épületben, helyiségben csak a létesített fűtési rendszer használható. Ettől történő 

eltérést a Millenáris Kft ügyvezető igazgatója engedélyezhet. 

 

12.1.2. Éghető gázzal és/vagy tűzveszélyes folyadékkal üzemeltetett tüzelő- és fűtőbe-

rendezés   üzemeltetése, működtetése alatt, a meghatározott kezelési osztálynak  

megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.  

 

12.1.3. A fűtőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra alkal-

mas   vizsgázott személyre szabad bízni. 

 

12.1.4.      A tüzelő- és fűtőberendezésnél, kazánoknál meg kell tartani az üzemeltetésükre, 

karbantartásuk, használatukra vonatkozó tűzvédelmi követelményeket is tartal-

mazó kezelési és a karbantartási utasítást. 

 

12.1.5. A tüzelő- fűtőberendezés, valamint a közelében lévő éghető anyag között olyan 

távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az a 

legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelentsen az éghető anyagra 

gyújtási veszélyt. 

 

12.1.6.     Központi fűtőberendezés fűtőtestein (radiátorain) és csővezetéken éghető anyagot 

tárolni tilos. 

 

12.1.7.      Az elektromos működésű főző- és melegítő berendezéseket – ha azok használata 

nem szükséges – áramtalanítani kell. A berendezést csak felügyelet mellett sza-

bad üzemeltetni. 

 

12.1.8.   Csak olyan fűtőberendezés  használható, amely műszakilag felülvizsgált és tűzvé-

delmi megfelel az adott terület tűzvédelmi követelményeinek. 

 

 12.1.19.   Az szempontból „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot a központi 

fűtőberendezés és vezetékétől és a fűtőtesttől 1 méter távolságon belül nem sza-

bad elhelyezni. 
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12.2.   Szellőzés 

 

 

12.2.1. Mesterséges szellőzés esetén olyan szellőztető berendezést szabad csak használni, 

hogy annak be-, illetve kikapcsolásakor, továbbá üzemelése közben gyújtószikra ne 

keletkezzen. 

 

 

12.2.2.       A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni, lezárni nem szabad. 

 

 

12.2.3. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, vagy annak veszé-

lyességi övezetében recirkulációs szellőztetés nem alkalmazható. 

 

 

12.3.   Hő és füstelvezetés 

 

 

12.3.1. Hő és füstelvezető berendezést kell létesíteni minden olyan épületben, ahol azt a 

szabvány, vagy a tűzvédelmi hatóság előírja. 

 

12.3.2. Hő és füstelvezető berendezéseket az  építmények tűzvédelmi  követelményei  I/9 

fejezet egylégterű épület épületek, hő- és füstelvezetése előírásai szerint kell ki-

alakítani. 

 

12.3.3. A hő- és füstelvezetésre a helyiség szellőztető berendezése is figyelembe vehető, 

ha működése a tűz idején is biztosítható. 

 

12.3.4. A hő- és füstelvezető berendezés karbantartását és javítását folyamatosan el kell 

végezni. 

 

12.3.5. A hő és füstelvezető berendezést fél évente felül kell vizsgálni,mely szakvizsgá-

hoz kötött tevékenység. 

 

12.4.   Csatornahálózat 

 

 

12.4.1. Éghető gázt, gőzt, vagy folyadékot, valamint az ilyen anyagot oldott állapotban 

tartalmazó szennyvizet, illetőleg vízzel reakcióba lépő és éghető gázt fejlesztő 

anyagot a közcsatornába bevezetni nem szabad. 

12.4.2. Amennyiben  a szenny- és csapadékvíz éghető folyadékot ( gáz, gőzt) tartal-

mazhat,  a csatornahálózatot berobbanás ellen – az üzemeltetés zavartalanságá-

nak biztosításával – vízzárral szakaszokra kell bontani. 
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12.5.   Világító berendezés 

 

 

12.5.1. Az elektromos berendezések szerelésénél a helyiségek tűzveszélyességi besoro-

lását, valamint a helyiségek jellegét is figyelembe véve, az érvényben lévő  

szabvány általános előírásában foglaltak betartása kötelező. 

 

12.5.2. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, he-

lyiségben, szabad téren, építményben robbanást nem okozó, a „C”-„E” tűzve-

szélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, szabadtéren, 

építményben a környezetére gyújtási veszélyt nem jelentó világítás használható. 

 

12.5.3. A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni és használni, hogy az a kör-

nyezetére tűzveszélyt ne jelentsen. 

 

12.5.4. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben, valamint a nagy 

forgalmú és tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben biztonsági és irányfény-

világítást kell létesíteni. 

 

12.5.5. A Kft területén az irányfény és biztonsági világítás működőképességét folyama-

tosan biztosítani kell, annak folyamatos ellenőrzéséről, karbantartásáról gondos-

kodni kell. Az ellenőrzést, karbantartást  üzemelési naplóban kell vezetni.  

 

12.5.6. A vész, tartalék és irányfény világításokat karbantartását legalább félévenként 

dokumentálni kell. 

. 

12.5.7. Éghető díszítő anyagokat a világítóberendezéseken nem szabad elhelyezni. 

 

 

12.6.   Villamos berendezés     

 

12.6.1. Az épületek, helyiségek villamos berendezéseit a jogszabály, illetve ha a nem-

zeti szabvány másképp nem rendelkezik: 

 

  a./ Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba  tartozó helyiségben,  

szabadtéren legalább  3 évenként, 

 

b./ A „C” „D” és „E”  tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, 

szabadtéren legalább    6 évenként, 

 

tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni és a tapasztalt hiányosságokat meg 

kell szüntetni. 

 

A felülvizsgálatokról készült vizsgálati jegyzőkönyveket és a hiányosságok fel-

számolására készített ütemterv egy-egy példányát a Kft tűzvédelmi felelősének 

meg kell küldeni. 

12.6.2. A fenti pontban meghatározott gyakoriságtól függetlenül az engedélyhez kötött 

átalakítás  során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezésein  a 

felülvizsgálatot  el kell végezni: 
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12,6,3. A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, 

vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az a berendezések üzemszerű, 

vagy meghibásodás folytán bekövetkező túlmelegedése, illetve villamos íve az 

éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. 

  

      12.6.4 A csoportosan elhelyezett helyi és fő áramtalanító villamos kapcsolók és bizto-

sítékok rendeltetését (hovatartozását) felirattal, továbbá ezen kapcsolók ki- és 

bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni. 

 

      12.6.5. Valamennyi villamos kapcsoló helyiség bejárati ajtajánál a helyiség rendelteté-

sét táblával jelölni kell.  

 

      12.6-6. Elektromos berendezéseket, kapcsolókat, biztosítékokat, kapcsolószekrényeket, 

helyiséget eltorlaszolni, beépíteni nem lehet, hozzáférhetőségüket állandóan 

biztosítani kell. 

 

     12.6.7. Elektromos kapcsolóhelyiségben mindennemű tárolás tilos. E helyiségeket ren-

deltetésüktől eltérő célra felhasználni (öltöző, raktár stb.) még átmenetileg sem 

szabad. 

 

12.6.8. Villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után 

ki kell kapcsolni, a használaton kívül helyezett elektromos berendezéseket, ve-

zetékeket feszültség mentesíteni kell, vagy ha annak fenntartására már nincs 

szükség a villamos hálózatról le, kell szerelni. 

 

12.6.9. Az elektromos berendezések szerelését és javítását csak szakképzett személy 

végezheti. 

 

12.6.10. A épületekben, a kiállításokra, rendezvényekre épített installációs építmények 

szerelésénél az MSZ 2364 valamint az OTSZ előírásait be kell tartani. 

 

12.6.11. Villamos berendezéseket és fogyasztókat csak méretezésüknek megfelelő mér-

tékben szabad igénybe venni. A meghibásodott elektromos berendezések üze-

meltetése tilos. 

 

12.6.12. Káros felmelegedés esetén a villamos berendezéseket és a fogyasztókat ki kell 

kapcsolni. 

 

12.6.13. Az elektromos berendezéseket csak felügyelet mellett szabad használni, ha azok 

használata már nem szükséges, ki kell kapcsolni.  

 

12.6.14. Éghető anyagon elhelyezett elektromos készüléket, eszközöket, (kávéfőző, fő-

zőlap, stb.) csak nem éghető anyagú hőszigetelő alátéttel szabad használni. 

 

12.6.15. Textil, papír, vagy más gyúlékony anyagon az elektromos vezetéket csak védő-

csőben szabad átvezetni. A védőcsövön folytonossági hiány nem lehet. A védő-

csövet gyúlékony anyagon legalább 3-4 cm-rel túl kell vezetni és ügyelni arra, 

hogy a csövek a dobozban illeszkedjenek. 
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12.6.16. Azoknál az épületeknél, szabad tereknél, technológiai folyamatoknál, illetve be-

rendezéseknél, ahol a statikus feltöltődés tüzet, vagy robbanást okozhat, a meg-

felelő védelemről gondoskodni kell. 

 

12.6.17. A villamos vezetékek időnkénti karbantartásáról portalanításáról gondoskodni 

kell. 

 

12.6.18. A kijáratot mutató táblát és a vészvilágítást állandóan üzemképes állapotban 

kell tartani. 

 

12.6.19. Az épületek villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválasztható-

nak kell kialakítani.  

 

12.6.20. A biztonsági világításhoz, továbbá a térvilágításhoz külön választó főkapcsolót 

kell létesíteni. 

 

12.6.21. Az elektromos főkapcsolót magában foglaló helyiséget, „Főkapcsoló” felirattal 

kell ellátni. A biztosítékokat a hozzájuk tartozó berendezéseknek, helyiségeknek 

megfelelően jelölni kell. 

 

 

 

12.7. Villám és sztatikus feltöltődés  elleni védelem 

 

12.7.1. Az épületek villámvédelmi berendezéseit  a jogszabályban foglaltak alapján tűzvé-

delmi szempontból felül kell vizsgáltatni  és a tapasztalt feltárt  hiányosságokat  meg 

kell szüntetni. 

12.7.2.  

A villámvédelmi berendezéseket : „A” és „B” tűzveszélyességi osztályban 

3 évenként, a „C” - „D” -„E”  tűzveszélyességi osztályban  legalább  6 évenként,  sza-

badtéren  6 évenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hi-

ányosságokat  meg kell szüntetni és azt írásban igazolni kell. 

 

 

12.8.Tüzjelző berendezés 

 

 

12.8.1. A területen tűzjelzésre telefon készülékek, beépített tűzjelző berendezés és a hozzá ki-

épített kézi jelzésadók állnak rendelkezésre. 

 

12.8.2. Az épületekben, helyiségekben lévő távbeszélő készülékek mellett a tűzoltóság hívó-

számát jól láthatóan fel kell tüntetni. 

 

A fővárosi tűzoltóság :  105. 

Központi segélyhívó:  112. 

 

12.8.3. A tűzjelző hálózatot létesíteni és felújítani csak a tűzvédelmi hatóság által engedélye-

zett műszaki tervdokumentáció alapján szabad. Tűzjelző hálózat létesítése, felújítása 

esetén a használatbavételt a tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetni kell. 
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12.8.4. A beépített tűzjelző  -   - berendezés telepítését, kezelését, karbantartását és el-

lenőrzését a OTSz 2. rész Beépített Tűzvédelmi Berendezések IV. fejezete és a gyártó, 

üzembe helyező vállalat kezelési, karbantartási, javítási utasításai szerint folyamatosan 

kell végezni. 

 

 

 

12.8.5. A tűzjelző berendezés felülvizsgálata, javítása, karbantartása tűzvédelmi szakvizsgá-

hoz kötött. 

 

 

12.8.6. A tűzjelző központ helyiségében legalább egy a tűzjelzésre és a berendezés kezelésére 

kioktatott személynek kell állandóan tartózkodni. 

 

 

12.8.7. A tűzjelző készülékek, beépített tűzjelző, valamint  tűzoltó berendezést állandóan 

üzemképes állapotban kell tartani, annak meghibásodását a hivatásos önkormányzati 

tűzoltóságnak haladéktalanul be kell jelenteni, és az üzemeltetési naplóba bejegyezni. 

 

 

12.8.8. A tűzjelző rendszer, vagy annak egy részének kikapcsolását  a tűzoltóság felé be kell 

jelenteni, és az üzemeltetési naplóba be kell jegyezni.  

 

 

12.8.9. Színházi előadások, stúdió felvételek esetén – amennyiben az előadáshoz kapcsolódó-

an, , stúdió felvétel alkalmával tűzveszélyes cselekmény, vagy füst gép használata 

szükséges  - mely befolyásolná a  tűzjelző rendszer működését, azt a tűzvédelmi fele-

lős felé írásban az előadást megelőzően  be kell jelenteni. 

 

12.8.10. A tűzjelző rendszer, vagy egy részének kikapcsolására csak a tűzvédelmi felelős in-

tézkedhet a tűzjelző központban lévő a berendezést felügyeletét, kezelését ellátó sze-

mély felé. 

 

12.8.11. A tűzjelző központban el kell helyezni a jelzőáramkörök telepítési jegyzékét, a tűzjel-

ző berendezés dokumentációját, a tűzjelző központ kezelési utasítását és az üzemelte-

tési naplót. 

 

 

12.8.12. A tűzjelző -    - berendezésről vezetett üzemeltetési naplóban kell rögzíteni: 

 

 

             a.)  a tûzjelzõ berendezésre vonatkozó adatokat, 

       b)  a felügyeletre és kezelésre vonatkozó adatokat, 

       c)  az eseményekre vonatkozó adatokat, és a téves jelzések 

                           kivizsgálására vonatkozó megállapításokat, d)   a rendszeres 

                             (napi, havonkénti,  negyedéves) ellenõrzésekre vonatkozó 
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                            adatokat, 

     e) a rendszeres (féléves, éves) felülvizsgálatra  és 

           karbantartásra vonatkozó adatokat, és  

     f) a rendkívüli felülvizsgálatra és karbantartásra 

         vonatkozó adatokat  

 

12.8.13.  A berendezés kezelését oktatni kell.  

       Az oktatási napló tartalmazza : 

a) az oktatást végzõ nevét, 

b)   az oktatottak nevét (természetes személyi 

azonosítóját), c) az oktatás tárgyát, 

d)   az oktatás és a jegyzõkönyv felvétel-

ének idejét, és e)   az oktatáson részt vettek 

aláírását. 

 

12.8.14..A tűzjelző hálózathoz kiépített kézi jelzésadókat beépíteni, eltorlaszolni nem szabad, 

azokat mindig hozzáférhetően kell tartani. 
 

 

 

12.9.     Oltóvíz ellátatás 

 

 

12.9.1. Az oltóvíz ellátás biztosítására     fali tűzcsapok, és a medencénél 2 db szívó-

csonk -  -  van létesítve. 

 

12.9.2. Az oltóvíz ellátás céljára létesített fali tűzcsapokat, valamint a szívó csonkokat állan-

dóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad. 

 

12.9.3. Az oltóvíz biztosítását szolgálja továbbá a külső területen (a közterületen) lévő 6 db 

föld feletti tűzcsap. 

 

12.9.4. A fali tűzcsapokat a vonatkozó szabvány előírásainak megfelelő tűzcsapszekrényekkel 

és szerelvényekkel kell ellátni. 

 

12.9.5. A tűzoltó vízforrásokat, fali tűzcsapokat és felszereléseiket a szabvány szerint kell ké-

szenlétben tartani és azokat a szabvány rendelkezései szerint félévente ellenőrizni kell. 

 

12.9.6. A vízszerzési helyek ellenőrzését csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy 

végezheti. 

 

12.9.7. A területen tartalék oltóvízforrásnak a területen lévő „mesterséges tó-„t kell tekinteni. 

A „mesterséges tó”-ban – a fagyveszélyes időszakot kivéve- állandóan megfelelő 

mennyiségű és minőségű víznek kell lenni. 
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12.10.   Tűzoltó készülékek    

 

12.10.1. A területen lévő épületekben, helyiségekben, építményekben a szabvány sze-

rint ellenőrzött és karbantartott tűzoltó készüléket szabad elhelyezni. 

 

12.10.2. A területen lévő valamennyi tűzoltó berendezést, készüléket, eszközt, felszere-

léseket a szabványban előírtak szerint kell ellenőrizni. 

 

   Az MSZ 1040 szerint gyártott készülékeket   félévenként, 

   Az MSZ-EN-3 szerint gyártott készülékeket  évente. 

  

12.10.3. A készülékek ellenőrzését csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy 

végezheti. (A Millenáris területén külsős cég végzi ezt a tevékenységet. 

 

            12.10.3. Az ellenőrzés alkalmával feltárt hibák javítását a Millenáris Kft-vel szerződést 

kötött gazdasági társaság végzi. 

 

            12.10.4. A területen nem lehet olyan tűzoltó készülék készenlétbe helyezve, melynek 

előirt időszakos ellenőrzését nem hajtották végre. 

 

12.10.5. A létesítményben a vonatkozó nemzeti szabványokban, jogszabályokban fog-

lalt követelményeket kielégítő 1-1 db tűzoltó készüléket kell elhelyezni az 

alábbiak szerint. 

 

a.)  Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben, il-

letve veszélyességi övezetekben minden megkezdett 50 m
2
 alapterület 

után. 

b.)  A „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, helyiségek, il-

letve szabadterek minden megkezdett 200 m
2 

után, de legalább szin-

tenként. 

c.)  A „D” tűzveszélyességi osztályba minden megkezdett 600 m
2
 alapte-

rület után, de legalább szintenként. 

d.)  Az „E” tűzveszélyességi osztályba szükség szerint. 

 

12.10.6. A rendezvényeken, kiállításokon az adott terület nagyságát figyelembe véve 

az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell elhelyezni. 

A tűzoltó készülékről a területet használó/bérlő köteles gondoskodni. 

 

12.10.7. A tűzoltó készüléket, anyagot, a tűzoltó technikai eszközt, felszerelést jól lát-

hatóan könnyen hozzáférhetően, a veszélyeztetett hely közelében kell elhe-

lyezni és állandóan használható üzemképes állapotban tartani, azt a helyéről 

eltávolítani, vagy rendeltetéséről eltérő célra használni nem szabad.  

 

12.10.8.        A tűzoltó készülékeket, felszereléseket, a tűzjelzőt a hatályos jogszabályban, 

szabványokban foglalt biztonsági jellel kell után világító , vagy világító biz-

tonsági jellel megjelölni.  
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12.10-9.  A tűzoltó készüléket  legfeljebb 1,35  m – talpmagasság -  akadálymentes el-

helyezési magasságban kell rögzíteni.  

 

12.10.9. A biztonsági jeleket  mindenesetben a tűzoltó készülék fölé 2.0-2.5 m magas-

ságban kell felszerelni. , hogy a biztonsági jól látható legyen. 

 

12.10.10. A tűzoltó készülékek mellett fel kell tüntetni annak alkalmazására vonatkozó 

jelzést.  

 

12.10.9. Az épületekben kihelyezett tűzoltó készülékek - meghibásodása, eltűnése, elhasználá-

sa, nyomáspróbájának lejárta miatt - pótlására  megfelelő számú tűzoltó készüléket 

kell készenlétben tartani. 

 

 

 

12.11. Közösségi  Létesítmények, kiállítás: 

  

12.11.1.A Millenáris területén, a működési engedélytől eltérő rendezvények esetén, vagy ha 

megváltoztatják a tűzveszélyességi osztályba sorolást minősítését az  alábbi dokumentumokat 

kell bekérni a rendezvény ügyeletesének a külsős rendezvényszervezőktől: 

 

12.11.2. A rendezvény szervezője által készített tűzvédelmi előírások az     aláb-

biakat tartalmazzák: 

   -  kiürítési számítást, 

   - tűzterhelés számítást, 

 -  A rendezvény helyszínéül szolgáló helyiségek léptékhelyes 

alaprajzait és a kiürítésre számításba vett kijáratok                                                

megközelíthetőségének  útvonalrajzát  

   - A kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet  

    feladatait. 

   - Az esetlegesen bekövetkező tűz esetén a  szükséges teendőket, 

   -  A tűz jelzésének és oltásának módját.  

  

12.11.3. A rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi előírásait tartalmazó irato-

kat és azok mellékleteit a rendezvényt követően legalább egy évig meg 

kell őrizni. 
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XIII. EGYES HELYISÉGEKRE VONATKOZÓ TÜZVÉDELMI SZABÁLYOK 

 

 

 

13.1. Portaszolgálat, diszpécserhelyiség :  „D” „Mérsékelten tűzveszélyes” tűzveszélyes-

ségi osztály  

 

 

13.1. A területén kell elhelyezni a Tűzriadó Tervet. 

 

13.2. Biztosítani kell, hogy tűzjelzés céljára független vonalú távbeszélőkészülék álljon 

rendelkezésre, mellette fel kell tüntetni a tűzoltóság hívószámát – 105 - , illetve a töb-

bi segélyhívószámot. 

 

13.3. A portaszolgálat területén semmilyen üzemszerű hőfejlődéssel járó villamos fogyasz-

tó-berendezést – kivéve a világítás, számítógép, stb. – üzemeltetni nem szabad. 

 

13.4. A területen csak a munkavitelhez szükséges eszközöket, anyagokat, berendezéseket 

lehet elhelyezni. 

 

 

13.2.  Előterek, közlekedő folyosók :  „E” „Nem tűzveszélyes” tűzveszélyességi osztály 

 

 

13.2.1. Ezeken a területeken, illetve a lépcsőházakban és a hozzájuk  vezető utakon semmilyen, 

a személyek mozgását akadályozó tárgy, berendezés nem helyezhető el, a közlekedési 

utakat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad. Az ajtajait állandóan szabadon kell 

tartani. 

 

13.2.2. A lépcsőházakban, folyosókon, lépcsők alatt semmilyen tárgyak, eszköz nem helyezhe-

tő el. 

 

13.2.3. Ezeknek a tereknek oldalhatároló szerkezeteit éghető anyaggal burkolni nem szabad. 

Csak olyan padlószőnyeget lehet elhelyezni, amely tűzvédelmileg minősített anyagból 

készült, minősítése legalább mérsékelt lángterjedési sebességű. 

 

13.2.4. Ezeknek a tereknek az oldalfalain megfelelő magasságban szabványos jelzőtáblával kell 

jelölni a menekülés irányát oly módon, hogy a jelzőtábla sötétben is jól látható legyen. 

 

 

 

 

13.3.    Irodahelyiségek, tárgyalók „D” Mérsékelten tűzveszélyes” tűzveszélyességi osz-

tály 
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13.3.1. Az irodában jól látható helyen a telefon közelében a Tűzoltóság hívószámát a105-öt el 

kell helyezni. 

13.3.2. Az iroda  helyiségében  csak az irodai tevékenységhez , csak a folyamatos napi felada-

tokhoz szükséges éghető anyagok, irodai- számítástechnikai berendezések  használha-

tók, illetve tárolhatók.  

13.3.3. Irodai tevékenységhez szükséges tartalék mennyiséget képező papírtermékeket,  se-

gédeszközöket – ragasztó , íróeszköz-  és a működtetést szolgáló anyagokat, berende-

zéseket  erre a célra létesített külön  helyiségben lehet  tárolni polcokon. 

 

13.3.4. Az iratanyagokat – kivéve a napi munkavégzéshez szükségeseket – csak az irattároló 

szekrényben szabad tartani. A munka befejeztével az íróasztalokon iratanyagot nem 

szabad visszahagyni, azokat az irattároló szekrényben kell elhelyezni. 

 

13.3.5. Csak kifogástalan műszaki állapotú, állandóan karbantartott, tüzet nem okozó irodai 

gépek, felszerelések, berendezések, azok kezelési útmutatásában előírtak megtartása 

mellett. 

 

13.3.6. Az  villamos berendezések – számítógép, ventilátor, mobilklíma, fénymásoló, irat-

megsemmisítő, kávéfőző stb. -  használata során a berendezések az éghető anyagra 

gyújtási veszélyt nem jelenthetnek. 

 

13.3.7. A villamos  berendezéseket a  napi tevékenység befejezését követően  ki kell kapcsol-

ni, kivéve azokat, amelyek rendeltetésszerűen folyamatos üzeműek. 

 

13.3.8. A fénymásolókhoz csak a tevékenységhez szükséges papírmennyiség készletezhető. 

 

13.3.5.   A helyiség takarításáról, a keletkezett hulladék összegyűjtéséről és eltávolításáról a 

napi munkaidő befejezésével gondoskodni kell. 

 

13.3.6.   A lezárt helyiségek kulcsait a Biztonsági Szolgálatnál kell elhelyezni. 

 

13.3.7. Dohányozni csak a kijelölt dohányzó helyen lehet, melynek táblával történő jelölését 

el kell végezni. A kijelölt dohányzó helyen megfelelő számú hamutartó elhelyezésé-

ről kell gondoskodni. 

 

13.3.8. Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott 

eldobni, (pl.: papír, vagy hulladékgyűjtő kosárban) ahol az tüzet, vagy robbanást 

okozhat. A hamutartó tartalmát éghető hulladékot is tartalmazó edényzetbe üríteni 

nem szabad. 

 

13.3.9    Azon irodahelyiségben, ahol központi fűtőberendezés van, a fűtőtestekre éghető 

anyagot  (pl.: nyomtatványokat, géppapírokat stb.) elhelyezni és tárolni tilos. 

 

13.3.10.  Iroda helyiségekben nyitott fűtőszálú villamos üzemű fűtőberendezés, hősugárzó, fő-

zőlap  (rezsó) használata tilos. 

 

13.3.11.Villamos főzőlapot, kávéfőzőt, csak az e célra kialakított melegítőhelyiségek-

ben(teakonyha) szabad működtetni. A villamos főzőlapot, kávéfőzőt csak ellenőrző 

lámpával ellátott dugaszoló aljzatról szabad üzemeltetni.  
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13.3.12. A villamos főzőlap és az éghető anyag közé nem éghető anyagú, hőt nem vezető szi-

getelést kell elhelyezni.  

 

13.3.13. A közlekedési utakat, ki- és bejárati ajtókat eltorlaszolni, vagy leszűkíteni, anyagok 

tárolására igénybe venni még átmenetileg sem szabad. 

 

13.3.14. A világító berendezéseket – teremvilágítás, asztali világítás – a mechanikai sérülés 

ellen védeni kell. Világító berendezéseket, lámpatesteket, asztali lámpákat papírral, 

vagy egyéb éghető anyaggal bármilyen célból bevonni, letakarni tilos. 

 

13.3.15. Irodákban, iratszekrényekben, íróasztalokban éghető folyadékot (lakkbenzin aceton 

stb.) a legkisebb mennyiségben sem szabad tárolni. 

 

13.3.16. Az irodák folyosóin, illetve az előtereiben megfelelő számú tűzoltó készüléket kell 

elhelyezni, mely alkalmas az ott keletkező tűz oltására és kielégíti a vonatkozó szab-

ványokban foglalt követelményeket. 

 

13.3.17. A tűzoltó készülékeket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, a veszélyeztetett hely 

közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tarta-

ni. 

 

13.3.18. Az irodákban a villamos gépeket, berendezéseket és egyéb készülékeket – (pl. szá-

mítógép, fénymásoló, stb.) a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használa-

ton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani. 

 

13.3.19. A munka befejezésekor és a helyiség elhagyásakor a dolgozók kötelesek a munkaterü-

letüket és környezetét átvizsgálni és meggyőződni arról, hogy nem maradt-e vissza tü-

zet előidéző körülmény. 

 

13.3.20.  A helyiségek rendeltetését az ajtókon meg kell jelölni.  

 

 

13.4.      Konyha (melegítő konyha) személyzeti étkező: „D” Mérsékelten tűzveszélyes” 

                     tűzveszélyességi  osztály 

 

13.4.1. A tevékenység során keletkezett hulladékot szükség szerint, de legalább naponta el 

kell távolítani. 

 

13.4.2. Gondoskodni kell, hogy az üzemszerű állapotban hőfejlődéssel járó villamos berende-

zések bekapcsolt állapotának jelzésére szolgáló jelzőlámpák (jelölések) működőképes 

állapotban legyenek. 

 

13.4.3. A sütő- és főzőberendezésektől éghető anyag (konyharuha stb.) legalább 1 m távol-

ságra helyezhető el. 

 

13.4.4. A tevékenység befejezése után a helyszint alaposan át kell vizsgálni, különös figye-

lemmel arra, hogy nem maradt– e hátra olyan körülmény, amely tűzesethez vezethet. 
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13.4.5. A helyiségből történő eltávozás után tevékenység befejezését követően a  villamos be-

rendezéseket,  ki kell kapcsolni  áramtalanítani kell, a világítást le kell kapcsolni, ki-

véve azokat, amelyek rendeltetésszerűen folyamatos üzeműek. 

 

13.4.6. A konyhában a dohányzás tilos. 

 

 

 

13.5.    Gázmérő helyiség, gázmérő órák veszélyességi övezete:  

 

 „A” „Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes” tűzveszélyes osztály 

 

 

13,5,1. A gázmérő helyiségben, illetve a veszélyességi övezetben a gázmérőn (gázmérőkön)   

 kívül más anyagot tárolni, elhelyezni még átmenetileg, ideiglenes jelleggel sem  sza-

bad. 

 

13.5.2. A gázmérő helyiségben és annak veszélyességi övezetében dohányozni TILOS. 

 

13.5.3.A dohányzás tilalmat jelzőtábla kihelyezésével kell jelölni. 

 

13.5.4. helyiségbe gyújtóeszközt, gyújtóforrást csak az alkalomszerű tűzveszélyes  tevé-

kenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad bevinni.         Olyan 

ruhát, lábbelit használni, ami statikusan feltöltődhet, nem szabad. 

 

13.5. 5. A helyiségben munkavégzés csak szikrát nem okozó szerszámokkal történhet. 

13.5.6. A helyiségben a gázkoncentráció méréséről időközönként gondoskodni kell. 

 

13.5.7. A gázmérő helyiségben legalább a gravitációs szellőzés (alsó-felső) lehetőségéről 

gondoskodni kell. 

 

13.5.8. A helyiség bejárati ajtajánál jól látható helyen a tűz- és robbanásveszélyre, a dohány-

zás és nyílt láng használatára, tilalmára, stb. vonatkozó, a nemzeti szabvány előírásai-

nak megfelelő jelzőtáblákat kell elhelyezni 

 

13.5.9. A gázmérő helyiség ajtaját önműködő csukódó szerkezettel kell ellátni, amely műkö-

dőképességét ellenőrizni kell. A helyiség ajtaját állandóan zárva kell tartani. 

 

13.6.10.A helyiség villamos berendezéseit legalább háromévenként – tűzvédelmi szempontból 

– szabványossági felülvizsgálatnak kell alávetni. 
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13.6.  Kazánház, hőközpont, sprinkler központ (gépház):   „D” Mérsékelten tűzveszé-

lyes” tűzveszélyességi osz-

tály 

 

13.6.1. A helyiségben csak az oda beosztott személyek tartózkodhatnak, idegen személyek 

oda nem léphetnek be. Ezt tiltótáblával is jelölni kell. 

 

13.6.2. A helyiségben csak a tevékenységhez szükség anyagokat, eszközöket szabad  elhe-

lyezni, egyéb más anyagot, eszközt  és éghető folyadékot tárolni nem szabad. 

 

13.6.3. A biztonsági célokat szolgáló automatikus észlelő és jelző, továbbá beavatkozó beren-

dezés (sprinkler) működőképes állapotáról ellenőrzéssel és rendszeres karbantartással 

kell gondoskodni. 

 

13.6.4. Szükség szerint kell gondoskodni a szellőző berendezések karbantartásáról és ellenőr-

zéséről, tisztításáról, valamint a segéd berendezések, ventillátorok műszaki ellenőrzé-

séről és karbantartásáról. 

 

13.6.5. A kazánok kezelésére és karbantartására vonatkozóan a Kezelési és Műszaki Utasítást, 

valamint a Kazánbiztonsági Szabályzatban foglaltakat maradéktalan be kell tartani. 

 

13.6.6. A helyiség ajtaját állandóan csukott állapotban kell tartani. 

 

13.6.7. A helyiségben – a kazánok összteljesítményének megfelelő darabszámú 12 kg-os 

ABC típusú egységtűz oltására alkalmas kézi tűzoltó készülékről kell gondoskodni. 

 

 

13.7.Elektromos kapcsoló és szünetmentes áramforrás helyisége:  

 

” D” Mérsékelten tűzveszélyes”   tűzveszélyességi osztály 

 

 

13.7.1. Az elektromos kapcsolótáblán fel kell tüntetni a műszaki adatokat és fel kell tüntetni az 

 elektromos kapcsolási rajzot. 

 

13.7.2. Az elektromos leválasztó főkapcsoló és szakaszkapcsoló be- és kikapcsolt állapotát jól 

felismerhető módon meg kell jelölni. 

 

13.7.3. Az elektromos kapcsoló berendezés elhelyezésére szolgáló szekrény és elektromos he-

lyiségek ajtajait zárt állapotban kell tartani és annak kinyitását akadályozó tárgyat 

előtte elhelyezni nem szabad. 

 

13.7.4. Az elektromos kapcsoló helyiségben csak a tevékenységhez szükséges anyagok, esz-

közök helyezhetők el, más anyag, eszköz stb nem tárolható. 
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13.7.5. Az elektromos helyiségben csak az oda beosztott dolgozók tartózkodhatnak. 

 

13.7.6. A helyiségben  a bejárati ajtó mellett az ott keletkezhető  tűz oltására alkalmas tűzoltó 

készüléket kell elhelyezni. 

 

13.7.7. A helyiségben dohányozni tilos, ezt táblával kell jelölni. 

 

13.8.  Gépészeti- , klíma- és szellőzőgépház (gépház):    Mérsékelten tűzveszélyes”  tűzve-

szélyességi osztály 

 

13.8.1. A helyiségben a tevékenységhez szükséges anyagokon kívül semmiféle éghető  anyag 

 nem tárolható. 

 

13.8.2. A helyiségben az oda beosztottakon kívül más személy nem tartózkodhat, illetve nem 

léphet be. 

 

13.8.3. A helyiség ajtóit – a benntartózkodást kivéve – zárva kell tartani. 

 

13.9.   Vizes blokk (fürdők, mosdók, WC-k):  

      „E” „Nem tűzveszélyes” tűzveszélyességi osztály 

 

 

13.9.1.  A fürdőkben, a mosdókban, a WC-kben és előterükben éghető anyagot és tisztító sze-

reket, takarító eszközöket tárolni tilos. 

 

 

13.10.    Irattár:    „C” „ Tűzveszélyes” tűzveszélyességi    

      osztály 

 

 

13.10.1.  Az irattárakban a dohányzás és nyílt láng használata tilos. 

 

13.10.2. Dohányzás és nyílt láng használata tilos” figyelmeztető és tiltó táblákat jól látható 

helyre ki kell függeszteni. 

 

13.10.3. Az irattári helyiségekben a 15 méternél nem szélesebb helyiségekben 1,2 méter és 

a 10 méternél szélesebb helyiségekben 1 méter széles hosszirányú utat kell biztosí-

tani. Az állványok között a közlekedési út legkisebb szélessége 80 cm lehet. 

 

13.10.4. A helyiségekben lévő közlekedési utakat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg 

sem szabad. A közlekedési utakat állandóan szabadon kell tartani. 

13.10.5. A bejárati ajtót teljes szélességben állandóan szabadon kell hagyni, azokat irattári 

anyagokkal, nyomtatványokkal stb. leszűkíteni, vagy eltorlaszolni még átmenetileg 

sem szabad. 
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13.10.6.   Az iratanyagokat csak a tárolás céljára szolgáló szekrényekben, illetve a nem éghető 

szerkezetű anyagból készült polcokon szabad tárolni. A munkaidő befejezéséig 

nem rendezett iratanyagokat is a polcokon kell elhelyezni. 

 

13.10.7. Az helyiségben csak a környezetére gyújtásveszélyt nem jelentő világítás használ-

ható. A világítás módja feleljen meg a helyiség tűzveszélyességi osztályra vonat-

kozó MSZ szabványnak. 

 

13.10.8. A villamos berendezései (világító lámpatestek, elektromos kapcsolók stb.) és az 

éghető anyag (irattári anyagok) között olyan távolságot kell tartani, vagy olyan hő-

szigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyagra az gyújtási veszélyt ne jelent-

sen. 

 

13.10.9. A helyiségben, íróasztalokban és szekrényekben éghető folyadékot (pl.: benzin, 

aceton stb.) a legkisebb mennyiségben sem szabad tartani. 

 

13.10.10. A tűzoltó készüléket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, a veszélyeztetett hely 

közelében kell elhelyezni, és állandóan használható, üzemképes állapotba kell tar-

tani. 

 

13.10.11. A telefon készülékek mellé a tűzoltóság hívószámát  ( 105 ) jól láthatóan ki kell füg-

geszteni. 

 

13.10.12. Tűzveszélyes tevékenységet az irattár területén csak a Kft tűzvédelmi felelősének 

előzetes hozzájárulásával lehet végezni. 

 

13.10.14. Az irattár területén csak a tevékenységhez szükséges anyagokat lehet tárolni. 

 

13.10.15. A munka befejezésekor és a helyiség elhagyásakor az irattárban dolgozó személyek 

kötelesek a munkaterületüket és környezetét átvizsgálni és meggyőződni arról, 

hogy nem maradt-e vissza tüzet előidéző körülmény. 

 

 

 

13.11. Raktárak:          „C” „ Tűzveszélyes” tűzveszélyességi osztály 

 

 

 13.11.1.    A raktárhelyiségben a dohányzás és nyílt láng használata tilos. 

 

13.11.2..  A ”Dohányzás és nyílt láng használata tilos” tilalmi táblákat jól látható módon kell 

elhelyezni. 

 

 13.113. Dohányozni csak a dohányzásra kijelölt helyen szabad. Megfelelő számú és minő-

ségű hamutartó elhelyezéséről gondoskodni kell. A hamutartó tartalmát csak nem 

éghető anyagú edényzetbe szabad üríteni. 

 

13.11.4.    A raktárban csak az oda beosztott személyek tartózkodhatnak. 
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13.11.5     A raktárhelyiségben csak állványokon lehet anyagokat tárolni. 

 

13.11.6. A raktárhelyiségekben „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat,  

éghető folyadékot,  pirotechnikai anyagot, valamint öngyulladásra hajlamos anya-

gokat együttesen nem lehet tárolni. 

 

13.11.7. A raktárhelyiségekben az éghető anyagú hulladékot (papír és kartondobozok, cso-

magoló anyagok, egyéb hulladékok) a helyiségből szükség szerint, de naponta leg-

alább egy alkalommal el kell távolítani. 

 

13.11.8. A raktárhelyiségben tűzveszélyes tevékenységet végezni, csak a tűzvédelmi felelős 

írásbeli engedélye alapján lehet, az engedélyben leírt tűzvédelmi előírások betartá-

sa mellett. 

 

13.11.9. A raktárhelyiségben az állványsorok között fő közlekedési utat kell biztosítani. 

 

13.11.10. A közlekedési utakat, ki- és bejárati ajtókat, tűzoltó készüléket, tűzcsapok, villamos 

kapcsolókat, kapcsolószekrényt, díszletraktárban  a hő központ megközelítését  ál-

landóan biztosítani kell,   a hozzájuk vezető utakat eltorlaszolni, leszűkíteni, anya-

gok tárolására igénybe venni még átmenetileg sem szabad. 

 

13.11.11. A raktározásra kerülő anyagokat anyag fajtánként csoportosítva kell tárolni. Az 

anyagokat úgy kell tárolni, hogy azok leesés ellen védve legyenek. A raktározást 

úgy kell végezni, hogy az anyagok, eszközök hozzáférhetőek legyenek.  

 

13.11.12. Villamos főzőlapot, kávéfőzőt, csak az e célra kialakított helyiségekben szabad 

működtetni , a raktárban tilos a használatuk. 

 

13.11.13. Világító berendezéseket, lámpatesteket, úgy kell elhelyezni, hogy azok tüzet ne 

okozhassanak. 

 

13.11.14. A telefon közelében a Tűzoltóság hívószámát, 105-öt, el kell helyezni. 

 

13.11.15. A raktár területén megfelelő számú tűzoltó készüléket kell elhelyezni, mely alkal-

mas az ott keletkező tűz oltására és kielégíti a vonatkozó szabványokban foglalt 

követelményeket. 

 

13.11.16. A tűzoltó készülékeket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, a veszélyeztetett 

hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban kell 

tartani. 

 

13.11.17. Az elektromos berendezéseket, készülékeket a tevékenység befejezése után ki kell 

kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell válasz-

tani. 

 

13.11.18. A munka befejezése után raktárhelyiségek elhagyásakor az áramtalanítást el kell 

végezni. 

 

13.11.19. A munka befejezésekor, a helyiség elhagyásakor a dolgozók kötelesek a munkate-

rületüket és környezetét átvizsgálni, meggyőződni arról, hogy nem maradt-e vissza 

tüzet okozó körülmény. 
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13.12.   Gépjárműtároló (parkoló):                 „D” Mérsékelten tűzveszélyes”  tűzveszélyessé-

gi osztály 

       

13.12.1. A gépjárművek csak a kijelölt parkolóhelyekre állhatnak be. A megengedettnél na-

gyobb számú autót parkoltatni TILOS.  

 

13.12.2. A gépjárműtároló területén semmiféle olyan tevékenységet – javítást, kenőolajcserét, 

üzemanyag fel-, illetve lefejtést stb.- végezni nem szabad, ami az éghető folyadék el-

csöpögésével, elfolyásával járhat. 

 

13.12.3. A gépjárműtároló területén az elcsepegett üzem- és kenőanyagokat száraz homokkal 

fel kell itatni. 

 

13.12.4. Mozgásképtelen járművet a gépjárműtároló területén nem szabad tárolni. 

 

13.12.5. A gépjárműtároló tér megvilágításáról- áramkimaradás, áramszünet esetére is – gon-

doskodni kell. 

 

13.12.6. A gépjárművek közlekedésére szolgáló utakon olyan tárgyat, vagy berendezést, amely 

a gépjárművek mozgását akadályozhatja, elhelyezni még ideiglenesen sem szabad. 

Ezeken az utakon megállni nem szabad, esetleg mozgásképtelenné vált járművet az 

útról el kell távolítani. 

 

 

13.13. Takarítószer tároló helyiségek:  

 

   D” Mérsékelten tűzveszélyes”  tűzveszélyességi osztály 

 

 

13.13.1. A tárlóhelyiségben csak a takarításhoz szükséges anyagokat lehet tárolni. 

 

13.13.2. A helyiségben csak olyan mennyiségű takarító-, tisztítószer tárolható, amennyi a fo-

lyamatos munkavégzéshez (1-2 napra) elegendő. 

 

13.13.3. Semmilyen éghető folyadék „A”-„B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag nem 

tárolható. 

 

13.13.4. A dohányzás és nyílt láng használata a helyiségben TILOS. 

 

13.13.5. A helyiséget utolsóként elhagyó személy köteles meggyőződni arról, hogy semmi tűz-

re utaló körülmény nincs, a „Zárás” fejezetben leírtak maradéktalanul érvényesülnek. 

 

13.13.6. Amennyiben rendellenességet tapasztal, köteles azt megszüntetni, amennyiben hatás-

körét meghaladja, azt közvetlen vezetőjének jelenteni. 
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13.14. Öltöző helyiségek:   „C” „ Tűzveszélyes” tűzveszélyességi osztály 

 

 

13.14.1.  A helyiségekben éghető anyagot és éghető folyadékot tárolni tilos. 

 

13.14.2. Az öltözőkben dohányozni tilos. 

 

13.14.3. A dohányzási tilalmat az öltöző bejárati ajtaján kívülről és belülről megismételve 

szabványos jelzőtáblával kell tiltani. 

 

13.14.4. Az öltöző szekrényekben csak ruhanemű és tisztálkodó felszerelés tárolható. 

 

13.14.5. Az öltöző szekrényeket használók nevét az öltözőszekrényeken fel kell tüntetni. 

 

13.14.6. A szekrények ajtajait kulcsra zárva kell tartani. 

 

13.14.7. Az öltözés befejeztével az összes éghető ruhaneműt – ruhát, cipőt stb. – az öltöző 

szekrényben kell elhelyezni. A szekrény ajtaján, tetején tárolni nem szabad. 

 

13.14.8. Az öltözőben csak az öltözés céljához szükséges anyagokat, eszközöket lehet tárolni. 

 

 

13.15.Szilárd éghető anyagok szabadban történő tárolása (göngyölegek, raklapok): 

 „C” „ Tűzveszélyes” tűzveszélyességi osztály 

 

13.15.1.  Szilárd érhető anyagok tárolása a szabadban csak a kijelölt helyen történhet. 

 

13.15.2.  A tárlóhely 5 méteres körzetében a dohányzás és nyílt láng használata tilos. 

 

13.15.3.        A tárlóhelyet úgy kell kijelölni, hogy az esetleges tűz esetén a vízzel való oltás fa-

li tűzcsapról megoldható legyen, vagy a tárolóhely közvetlen közelében 200 liter 

vizet tartalmazó edényt és 2 db vödröt kell elhelyezni. 

 

13.15.4.        A tárolóhely és a kerítés között legalább 5 méter távolságot kell megtartani. 

 

13.15.5.       A gázpalackok tárolása szabadban, elkerítetten, (idegen személyek hozzá ne fér-

hessenek) kell, hogy történjen. 

 

 

 

 

 

XIV. AZ „E” ÉPÜLETBEN LÉVŐ SZINHÁZRA, (TEÁTRUM)  TV STUDIÓRA 

VONATKOZÓ TÜZVÉDELMI ELŐIRÁSOK 

 

 

14.1. TV Stúdióra (produkciókra) / Színházi rendezvényekre vonatkozó szabályok 
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Az alábbi szabályok betartásáért a mindenkori rendezvényügyeletes tartozik felelősséggel. 

Minden egyes programhelyszínen tartózkodható vendégek létszámát a szabályzat részét képző 

biztonsági terv fejezet tartalmazza. 

 

14.1.1. Közlekedési utak : 

 

a./ Az épület tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, a vízszerzési helyekhez 

            vezető utjait és a tóhoz kiépített csatlakozási, táplálási helyet állandóan 

            szabadon kell tartani. 

 

b./ Az épületben és annak helyiségeiben a villamos berendezés kapcsolóját, a 

közmű nyitó- és zárószerkezetét, a tűzjelző kézi jelzésadóját, valamint a hő- és 

füstelvezető kezelőszerkezetét, nyílásait, továbbá a tűzvédelmi berendezést, 

felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a belső közlekedési utakat, ajtókat és 

kiürítési utakat leszűkíteni, raktározás céljára felhasználni még átmenetileg 

sem szabad. 

 

c./ Az épület folyosóit, lépcsőit, lépcsőházát, belső közlekedési utjait, ajtajait ál-

landóan szabadon kell tartani, azokat leszűkíteni, ott bármiféle anyagot, esz-

közt  tárolni tilos. 

 

d./ a nézőtérnek a közlekedési útba nem eső részein, továbbá a nézőtérhez közvet-

len kapcsolódó folyosókon, előtereken szekrényt, vitrint csak úgy szabad elhe-

lyezni, hogy a tároló a fal síkjától 60 cm-nél nagyobb távolságra nem nyúljon 

ki. Nem a fal síkjába eső tárgyat a padozathoz kell rögzíteni. Minden olyan 

tárgyat, falikart, amely a biztonságos járást, közlekedést akadályozza, a kö-

zönség közlekedésére szolgáló utakon, illetőleg részeken elhelyezni tilos. 

 

e./ A lépcsőházakban jelölni kell a szintek számát (földszint, emelet stb.) 

 

f./ A nézőtéren csak a rendszeresített üléseket (székeket) szabad elhelyezni, rög-

zítetten. 

g./ A nézőtéren a közönség létszáma nem haladhatja meg a rendezvénytartási  

engedélyben  meghatározott  1116 főt. Ennek betartásáért a mindenkori 

rendezvényügyeletes a felelős!!! Amennyiben a „Piros-Fekete” galérián vala-

milyen rendezvény van, ügyelni kell arra, hogy a nagyterembe akkor se men-

jen be a megengedett 1116 főnél több. Ilyen kettős rendezvények esetén kézi 

(takkeres) számlálással kell a létszámot folyamatosan ellenőrizni. 

 

g./ A lépcsőknél korlátot vagy fogódzót kell kialakítani. 

 

h./ A büfé helyiségekben asztalokat és székeket csak úgy szabad elhelyezni, hogy 

köztük a kijárat irányába legalább 1 m széles út szabadon maradjon. 

 

i./ Díszletraktárakban és egyéb raktárhelyiségekben a kijárathoz vezető legalább 

2 m széles közlekedési utat kell szabadon hagyni. 

j./ Amennyiben  a rögzített székeken kívül más székeket helyeznek el, úgy azo-

kat egymáshoz  soronként  rögzíteni kell. 
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14.1.2. Kijárat, vészkijárat 

 

a./ Az előadás megkezdése előtt a közönség közlekedésére szolgáló kijárati ajtók 

zárait ki kell nyitni és azokat mindaddig, amíg a közönség az épületből nem 

távozik el, nyitva kell tartani. Többszárnyú ajtónál a lezárás tilalma valameny-

nyi ajtószárnyra vonatkozik. 

 

b./ A nézőtéri kijáratoknál csak úgy szabad függönyöket elhelyezni, hogy a behú-

zott függöny ne takarja el az ajtó feletti irányfény világítást, az bármikor egy 

fogással széthúzható legyen és széthúzott állapotban ne szűkítse  le az ajtónyí-

lást. 

 

c./ Az épület nézőtéri részén a közönség közlekedésére szolgáló ajtóknál jól lát-

ható „Kijárat” vagy „Exit” feliratot kell elhelyezni. 

 

d./ Az épületben állandóan csukva kell tartani a tűzgátló ajtókat, a nézők beenge-

désére szolgáló ajtók kivételével 

 

e./ Az ajtók önműködő becsukódását biztosító szerkezetek üzemképességét bizto-

sítani kell. 

 

 

 

14.1.3. Színházi rendezvények, TV produkciók 

 

a./ Idegen szerv részéről tartandó előadások, rendezvények, stb. esetén a bérleti 

szerződés kell, hogy tartalmazzon felhívást a tűzvédelmi jogszabályok, szab-

ványok és jelen Tűzvédelmi szabályzatban foglalt előírások maradéktalan be-

tartása. Ezen túlmenően a szerződéseknek tartalmaznia kell mindazon tűzvé-

delmi előírásokat is, amelyek az előadások rendjét és a szolgálat zavartalan el-

látását hivatottak biztosítani. 

 

b./  A felépítendő  díszletekkel kapcsolatosan a következő nyilatkozatokat kell a 

kivitelező, rendező cégnek bemutatni: 

   - éghető anyagok, égéskésleltetésének  elvégzéséről kivitelezői nyilatkozatát,  

 -   éghető anyagok tűzvédelmi megfelelőségi igazolását. 

  -   díszlettervező nyilatkozatát 

  -  díszletgyártó nyilatkozatát 

              -  kivitelező nyilatkozatát 

 -   ÉVM mérési jegyzőkönyv, 

   -  elektromos szerelési nyilatkozatát, 

 

c./ A szerződésben foglaltakról, továbbá a vonatkozó tűzvédelmi előírásokról az 

idegen szerv köteles bizonyíthatóan tájékoztatni saját személyzetét. (Oktatni) 

 

d./ A színház nézőterén, stúdió területén – amennyiben szükséges – tűzoltói ügye-

letet kell tartani.  

 



MILLENÁRIS                              
NONPROFIT   Kft                             

1024. Budapest, Kis Rókus u. 16-20 

Tűzvédelmi Szabályzat 

   58. oldal, összesen: 143 

 
e./ A közönség jelenlétében tartott minden előadáson és főpróbán jelen kell lenni 

a Kft ügyvezető igazgatóját képviselő, intézkedésre jogosult felelős vezetőnek. 

             Rendezvényügyeletes 

 

f./ Előadásokon, TV produkciókon, díszletes próbán jelen kell lennie egy olyan 

személynek, aki a villamos berendezések használatában jártas, a tűzvédelmi és 

biztonsági tudnivalókról kioktatott, továbbá egy olyan személynek is, aki in-

tézkedésre jogosult. (Ponyi) 

 

g./ Minden előadáson, főpróbán, és TV produkciók alkalmával díszlettel és vilá-

gítással hang- és képtechnikával tartott próbán egyidejűleg jelen kell lennie 

egy színpadi (színpadmester) legalább egy világítási (fővilágosító), hangosító, 

és képtechnikai szakembernek. 

 

h./ Előadások, TV produkciók,  rendezvények alatt használni kívánt füstöt kibo-

csátó berendezés működtetéséhez, vagy nyílt lánggal járó tevékenység végzé-

séhez tűzvédelmi engedélyt kell kéri a Kft tűzvédelmi felelősétől. Az enge-

délyben előírtakat maradéktalanul végre kell hajtani. 

 

i./ Előadások, TV produkciók ideje alatt illetéktelen személyek nem tartózkod-

hatnak a színpadon. 

 

j./ Előadás, TV produkció befejezésével a nézők, művészek és műszaki dolgozók 

eltávozása után a következő kijelölt személyek kötelesek átvizsgálni az alábbi 

helyiségeket, illetőleg helyeket: 

 

- nézőtéri személyzet: nézőteret, valamint a közönség által használt va-

lamennyi kapcsolódó helyiséget (pl: büfé, előterek, folyosók, stb.), 

- rendezvény ügyeletes, színpadmester, fővilágosító hang- és képtech-

nikai személy:  a színpadi részt, valamint ahhoz kapcsolódó és az elő-

adás alatt használt egyéb helyiségeket, 

 

Ellenőrzésük során kötelesek megszüntetni minden olyan szabálytalanságot, 

amely okozója lehet. 

 

k./ A színház színpadán, stúdió területén  tartott rendezvények alkalmával a vilá-

gosító, hangosító  és képtechnikai helyiségekben, eszközöknél csak az oda be-

osztottak tartózkodhatnak. 

 

l./ A színház teremben, stúdióban csak minősített, tűzvédelmi megfelelőségi iga-

zolással rendelkező  függönyöket, körfüggönyöket lehet használni, ennek hiá-

nyában az ott használni kívánt függönyöket lángmentésíteni kell. Az erről ké-

szült  igazolást még a függöny használata előtt a Millenáris Kft tűzvédelmi fe-

lelősének be kell mutatni. 

 

m./ A terem rendezése, díszletezése, a világítástechnika építése, beállítása, vala-

mint hang- és képtechnika építése, beállítása időben különüljön el, az egyes 

munka fázisok egy időben nem végezhetők. 
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14.1.4. Színpad, TV stúdió 

a./ Éghető anyagú díszletekről a tűzvédelmi megfelelőségi igazolást a  fel-

használótól, gyártótól  be kell kérni és annak egy példányát a Millenáris  Kft

 tűzvédelmi felelősének meg kell küldeni.  

 

b./ A díszletelemek lángmentesítését a gyártás folyamán a díszlet gyártója, kivite-

lezője végzi el. 

 

c./ A díszletek, dekorációk lángmentesítéséről, illetve  égéskésleltetéséről a kivi-

telezői nyilatkozatot a Millenáris Kft tűzvédelmi felelősének be kell mutatni. 

 

d./ A felújított díszletek lángmentesítését – amennyiben a lángmentesítés szava-

tossági ideje már lejárt – újból el kell végezni. 

 

e./   A díszletekkel kapcsolatosan a díszlettervezőnek, gyártónak, kivitelezőnek nyilat-

kozatot kell adni, arra vonatkozóan, hogy a díszlet megfelel az érvényben lévő  

tűzvédelmi, biztonsági követelményeknek, továbbá a villamos szerelésekkel, 

eszközökkel kapcsolatosan az ÉVM és villamos szerelési  jegyzőkönyvet is 

mellékelni kell. 

 

f./ A függöny vagy esetenként a használatban lévő körfüggöny és a mögötte lévő 

díszletek között legalább 1 m széles közlekedési utat kell biztosítani és azt fo-

lyamatosan szabadon kell tartani. 

 

g./ a szükséges díszletek és kellékek elhelyezését úgy kell eszközölni, hogy a 

színpadi biztonsági berendezések, valamint a tűzoltó felszerelések (l: fali tűz-

csapok, tűzoltó készülékek) szabadon, könnyen hozzáférhetők legyenek. 

 

h./ Valamennyi teherhordó szerkezetet, a világosító tornyokat, világosítási hida-

kat, a színpadi világítási berendezés központi tartószerkezetét nem éghető, 

ezek burkolatát pedig legalább nehezen éghető anyagból kell kialakítani. 

 

i./ A színpad alatti technikai aknák, rések szükség szerinti, de legalább évi egy-

szeri takarítását el kell végezni. 

 

j./ A színpad, valamint  a TV produkció helyszíne körül az 1 m-es közlekedési 

utat, a kezelési táblák, tűzcsapok, tűzoltó készülékek szabadon hagyását fo-

lyamatosan biztosítani kell. 

 

k./ Előadások, TV produkciók helyszínén ideje alatt illetéktelen személyek nem 

tartózkodhatnak a színpadon. A szereplők csak az ügyelő hívására jelenhetnek 

meg a színpadon/TV produkció helyszínén. Idegen személynek a színpadon 

tartózkodni tilos. 

 

l./ A résztvevő művészek és szereplők jelenésükre várva sem akadályozhatják a 

színpadi kijáratokhoz és biztonsági berendezésekhez vezető utakon a közleke-

dést. 

 

m./ Esetenként tűzveszélyes cselekmény végzéséhez külön írásos engedélyt kell 

kérni a Kft  tűzvédelmi felelősétől a tűzveszélyes engedélyben fel kell tüntetni 
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a cselekmény pontos helyét és idejét, valamint a használni kívánt anyagot, 

eszközt. 

 

n./ A tűzveszélyes cselekmény végzésével kapcsolatos eseti tűzvédelmi előírá-

sokra bizonyíthatóan ki kell oktatni a tűzveszélyes cselekményt végző sze-

mélyt. (pl: tüzv. Oktatási jkv.) 

 

o./ Minden esetben pontosan meg kell határozni az égő anyaggal, cigarettával tör-

ténő színpadra bemenetel és kijövetel, valamint a színpadon járás helyeit. 

 

p./ Minden esetben ügyelni kell arra, hogy gyúlékony jelmezek, díszletek, hajak 

az égő tárgytól megfelelő távolságra legyenek. 

 

q./ Színpadon/TV produkció alkalmával történő dohányzás esetén, a darabtól 

függetlenül, hamutartót kell elhelyezni a bútorokon. Olyan esetben, amikor a 

művész eltapossa a cigarettát a színpadon, pontosan meg kell határozni az el-

taposás helyét és biztonságos módját. 

 

r./ Színpadon, TV produkció alkalmával gyertya, vagy bármilyen világítási esz-

köz (gyertyatartó, falikar, felhúzó csillár stb.) csak abban az esetben használ-

ható, ha a gyertyák használat közben nem kerülhetnek könnyen gyúló anyagok 

közelébe. Falikar alkalmazása esetén a gyertya a díszletfalhoz nem lehet köze-

lebb 30 cm-nél, továbbá azt úgy kell rögzíteni, hogy az égő gyertya elmozdu-

lás esetén se kerülhessen közelebb a díszletfalhoz. 

 

s./ Égő gyertyát nem szabad a függöny, vagy könnyen gyúló anyag közelébe vin-

ni. 

 

t./ A színpadon, TV produkció helyszínén fáklyát csak a legnagyobb elővigyáza-

tosság mellett lehet használni. Ha a színfalak mögött szereplők részére készí-

tenek elő fáklyákat, azok meggyújtását, illetve használat utáni eloltásukat csak 

az azzal megbízott és kioktatott személyek végezhetik. 

 

u./ A 3 m-nél alacsonyabb díszlet alatt égő fáklyával tartózkodni tilos. 

 

ü./ Lánggal égő világítási eszközt gyermekszereplő kezébe adni tilos. 

 

v./ Füstpatron, görögtűz használata esetén gondoskodni kell arról, hogy az égést 

tápláló anyagok olyan éghetetlen anyagból készített edényzetben legyenek el-

helyezve, amelyekből az esetlegesen megfolyósodó égő anyag nem folyhat ki. 

 

x./ Füstképző berendezést, csak előzetes, (a tűzvédelmi felelős által kiadott) en-

gedély birtokában lehet használni. 

             

 

14.1.5. Pirotechnikai anyagok tárolása, szállítása, kezelése, felhasználása 

 

a./ Pirotechnikai tevékenységet végezni csak érvényes  rendőrségi engedély bir-

tokában lehet. Az engedélyt a BRFK Igazgatásrendészeti Főosztályától  a te-

vékenységet végzőnek kell  beszerezni. 
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Az engedély kérelemhez csatolni kell a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Tűz-

megelőzési Főosztálya által kiadott szakhatósági állásfoglalást is.  

 

b./  Hatósági engedélyhez nem kötött pirotechnikai anyagok felhasználásánál az 

érvényes „Pirotechnikai  Biztonsági Szabályzatban” foglaltakat maradéktala-

nul be kell tartani. A tevékenység végzését a  Millenáris Kft tűzvédelmi fele-

lőse felé be kell jelenteni. 

 

 

14.1.6. Nézőterek és a hozzá kapcsolódó, közönség által használt helyiségek: 

 

  a./ A helyiségekben dohányozni tilos. Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad. 

 

  b./  A dohányzás tilalmára szabványos tiltó táblákat kell elhelyezni. 

 

  c./ Dohányozni csak a dohányzásra kijelölt helyen szabad. 

 

d./ A nézőközönség részére kijelölt dohányzó helyen el kell helyezni a dohány-

zásra kijelölt hely feliratot, továbbá a dohányzó helyiség ajtajához rendelt dol-

gozóknak (biztonsági öröknek) gondoskodni kell arról, hogy égő 

dohányneművel senki se hagyhassa el a helyiséget. 

 

e./ A nézőközönség részére kijelölt dohányzási helyen hamutartókat kell elhe-

lyezni. 

 

f./ A nézőtéren elhelyezett üléseket feldőlés, elmozdulás ellen rögzíteni kell. 

 

g./ A nézőtér befogadóképessége a Teátrumban 1116 fő, a „Piros-Fekete ga-

lérián 191 fő a „Hajóban” 50 fő. Ezek a létszámok nem összevonhatóak, 

betartásukért a mindenkori rendezvényügyeletes a felelős. 

 

h./ A nézőtéren mindennemű nyílt lánggal – gyertya, gyufa, öngyújtó, stb.- járó 

cselekmény TILOS. 

 

i./ A nézőtérnek a közlekedési útba nem eső részein, a nézőtérhez közvetlenül 

kapcsolódó folyosókon, előtereken szekrényt, vitrint csak úgy szabad elhe-

lyezni, hogy a határoló fal síkjába eső tárgyat a padozathoz kell rögzíteni. 

Minden olyan tárgyat, falikart, amely a biztonságos járást, közlekedést akadá-

lyozza, a közönség közlekedésére szolgáló utakon, illetve részeken tilos elhe-

lyezni. 

 

j./ A büfé helyiségekben ( piros-fekete) az asztalokat és székeket csak úgy sza-

bad elhelyezni, hogy a Teátrumból a „Csopa” felé vezető menekülő utak teljes 

szélességében szabadon maradjanak. 

 

 

14.1.7. Televíziós és rádiós közvetítéssel kapcsolatos villamos szerelés és kábelelvezetés: 
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a./ Televízió és rádió közvetítések alkalmával szükséges villamos szerelési és ká-

belelvezetési munkák elvégzése során biztosítani kell a mindenkori érvényben 

lévő tűzvédelmi előírások, jogszabályok, nemzeti szabványok vonatkozó elő-

írásainak maradéktalan végrehajtását.  A munka befejezése után a villamos 

szerelésekről, szerelési nyilatkozatot és érintésvédelmi jegyzőkönyvet a Kft 

részére le kell adni 

 

 

b./ A szereléshez szükséges kábelelvezetéseket csak úgy szabad elhelyezni, hogy 

a közlekedési utakon a biztonságos közlekedés akadályozva ne legyen, a szín-

házon belül és kívül egyaránt. 

 

c./ A nézőtéren elhelyezett kamerák kábelelvezetését a nézőtéri folyosókról úgy 

kell megoldani, hogy a közlekedési utakon a nézőközönség biztonságosan 

közlekedését ne akadályozza, továbbá – a nézőtéren, ahol a kijárati ajtóknál 

kábel van – az ajtók rögzítetten  történő kitámasztásáról és a kábelek rögzíté-

séről gondoskodni kell. 

 

d./ A közvetetéshez szükséges szerelési munkák megkezdése előtt a közvetítő 

szerv műszaki vezetője köteles az elvégzendő munkákkal – szerelési felada-

tokkal – kapcsolatos szükséges intézkedéseket a  Millenáris Kft felelős  veze-

tőjével megbeszélni, továbbá a munkák elvégzését úgy irányítani és végrehaj-

tani, hogy az előírtak maradéktalanul betartásra kerüljenek. 

 

e./ Az előírások maradéktalan végrehajtásáért a közvetítő műszaki vezetője teljes 

felelősséggel tartozik. 

 

 

 

 

 

 

14.1.8. Művészek öltözőhelyiségei: 

 

 

 

a./ A művész öltözőhelyiségekben a dohányzás  tilos – dohányozni az épületben 

csak az erre a célra kijelölt helyen szabad. A dohányzás tilalmára figyelmezte-

tő táblát kell elhelyezni.  

 

b-/  Az öltözőhelyiségben éghető folyadékot  tárolni  és felhasználni nem szabad. 

 

c./  Az öltözőkben csak a tevékenységhez szükséges anyagokat szabad elhelyezni. 

 

d./ A keletkező hulladékot naponta legalább egyszer el kell távolítani. 

 

e./ A  szemétkosárba  tüzet okozó eszközt, anyagot beledobni nem szabad. 

 

f./ Tűzveszélyes tevékenységet, csak előzetes engedély birtokában lehet végezni. 
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14.1.9. Sminkszoba, fodrászműhely: 

 

 

a./ A sminkszobában tűz- és robbanásveszélyes éghető folyadék csak olyan 

mennyiségben használható és tárolható, amely a napi munkavégzéshez feltét-

lenül szükséges, de legfeljebb 1 liter. 

 

b./ A fodrász- és sminkszobában tűz- és robbanásveszélyes, éghető folyadék a 

fentieken túl nem tárolható. 

 

c./ A fodrász és sminkszobában a parókamosás végzése tilos. 

 

d./ A fodrász- és parókakészítő műhelyben, helyiségben csak annyi nyersanyag 

tárolható a munkaasztalon, amennyi a napi munkavégzéshez feltétlenül szük-

séges. 

 

e./ A hajsütőket csak kihűlt állapotban szabad tárolni. 

 

f./ Villanyrezsó használata során a környezetben éghető anyag ne legyen és a re-

zsó alá nem éghető anyagú hőszigetelő alátétet kell elhelyezni. Használat után 

a rezsót ki kell kapcsolni. 

 

g./ A helyiségben dohányozni tilos, a dohányzás tilalmára figyelmeztető táblát a 

helyiség ajtajára el kell helyezni.  

 

 

14.2. A stúdió területén dolgozók feladatai: 

 

Főrendező, rendező, segédrendező: 

 

a./ A díszlettervek előkészítésekor, az anyag kiválasztásánál figyelembe veszi a 

cselekményben elképzelt tűzveszélyes színpadi jeleneteket, a nyílt lánggal és 

egyéb pirotechnikával járó színészi és statikai mozgásokat. 

 

b./ az olvasópróbák után kialakítja a tűzveszélyre és pirotechnikára vonatkozó el-

képzeléseit és írásban engedélyt kér a Kft tűzvédelmi felelősétől, azok alkal-

mazására (nyílt láng, gyertya, fáklya, hang és fénykeltő pirotechnikai eszkö-

zök, lőfegyverek, dohányzás stb.) 

 

c./ A színpadképet úgy alakítja ki, hogy a színpadra vonatkozó megelőző tűzvé-

delmi előírások maradéktalanul végrehajtást nyerjenek. 

 

d./ Betartja Tűzvédelmi Szabályzat előírásait. 

 

 

14.2.1. díszlettervező: 

 

 

a./ A bemutatásra kerülő darab díszleteinek, kellékeinek, azok színpadon történő 

elrendezésének megtervezése során kötelessége gondoskodni arról, hogy a 

színpadra vonatkozóan, annak alapterületéhez viszonyított méretarányos rajz. 
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b./ Köteles  szöveges műszaki leírást készíteni. 

 

c./ A tervelfogadásra be kell mutatni a makettet, műleírást, anyag, kellék, bútor 

kiírással, az elbírálás érdekében. 

 

d./ A fentiek elkészítésénél figyelembe kell venni a színpadi adottságokat, a szín-

padra vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, színpadtechnikai adottságokat, lehe-

tőségeket, teherbírási, tárolási, mozgatási, szállíthatósági lehetőségeket, biz-

tonságot. 

 

e./ A felhasználandó anyagok kiválasztásánál figyelemmel kell lennie a darabban 

várható nyílt lángú, egyéb tűzveszélyes és pirotechnikai cselekményekre. 

 

f./ A szabványostól eltéri  színházi elrendezésnél kötelessége a hatósági engedé-

lyeztetéshez szükséges terveket a műszaki leírást, szükség esetén statikai ter-

helési számításokat készíteni. 

 

g./ A díszletek méreteinek, tagoltságának tervezésénél a látványosság mellett fi-

gyelemmel kell lennie a tömegjelenetekre, mozgásokra, a színpad alapterüle-

tére. 

 

h./ Kötelessége egyeztetni a jelmeztervezővel a jelmez kiterjedésére és anyagára 

vonatkozóan. 

 

i./ A díszlettervező a díszletekre vonatkozóan nyilatkozatot , valamint a felhasz-

nált anyagok tűzvédelmi megfelelőlégi igazolást ad arra vonatkozóan, hogy a 

díszletek megfelelnek a hatályos tűzvédelmi jogszabályokban és a Millenáris 

Tűzvédelmi szabályzatában foglaltaknak. 

 

 

14.2.2. Jelmeztervező: 

 

a./ A jelmeztervezőnek a tervek elkészítése előtt kötelessége a díszlettervezővel 

egyeztetni. 

 

b./ Vegye figyelembe a díszlet és színpadi adottságokat, méreteket. 

 

C ./ A jelmezanyagok, kiválasztásánál legyen figyelemmel a darabban várható 

nyílt lángú és pirotechnikai cselekményekre, a jelmezanyag éghetőségére, 

gyúlékonyságára. 

 

 

 

14.2.3. Ügyelő : 

 

a./ Előadás előtt fél órával meggyőződik a függöny üzembiztos működéséről, va-

lamint arról, hogy működési zónájában nincs-e a díszlethez nem tartozó tárgy, 

anyag. 
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b./ Előadások és próbák előtt a színpadmestertől átveszi a színpadot, meggyőző-

dik a beépített díszlet használhatóságáról és hogy a színpad megfelel-e a vo-

natkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak. 

 

c./ A színpadi szabályok megsértőit az ügyeleti naplóba felírja. 

 

d./ A színpadi cselekményhez nem tartozó, keletkezett tűznél beavatkozik, az ol-

táshoz segítséget kér. 

 

 

 14.2.5. Színpadmester: 

  

 

a./ Próbák, előadások előtt ellenőrzi a színpadhoz tartozó, tűzoltáshoz szükséges 

eszközök, berendezések meglétét, használhatóságát, hozzáférhetőségét.  

 

b./ Ellenőrzi, hogy a forgó működésének pályája mellett beakadást okozó füg-

göny, belógó díszlet, vagy kellék szintén ne legyen. 

 

c./ Gondoskodik róla, hogy a díszlet raktárakban a díszletek, alapszőnyegek, 

függönyök a raktározás szabályai szerint legyenek tárolva, hogy a tűzcsap-

szekrények, elektromos kapcsolók szabadon legyenek. 

 

d./ Betartja és betartatja  az ügyvezető igazgató által – 2006. február 20-án-  ki-

adott díszlet raktárra vonatkozó előírásokat . 

 

e./ Rendszeresen meggyőződik a színpad és raktár tűzgátló ajtóinak zárva tartásá-

ról. 

 

f./ A tűzvédelmi szemléken észlelt hiányosságokat megszünteti. 

 

g./ Betartja és betartatja a munkaterületén a tűzvédelmi előírásokat. 

 

 

14.2.4. Világosító, hang- és képtechnika: 

 

a./ Munkájuk során kötelesek a tűzvédelmi szabályokat maradéktalanul betartani. 

 

b./ Világítási, hang- és képtechnikai eszközök javításánál, karbantartásánál, sze-

relésénél, üzembe helyezésénél  köteles  betartani a vonatkozó szabványokat. 

 

c./ A színpadon végzendő tűzveszélyes cselekmények lebonyolításához megadja 

a segítséget, illetve közreműködik a biztonságos lebonyolításban. 

 

d./ Kötelessége a biztonsági és irányfény világítás működőképességének  ellen-

őrzése. 

 

e./ Feladata a munkavilágítás kezelése, próbán és előadáson, TV produkciók al-

kalmával annak ki- és bekapcsolása az ügyelővel való koordinálás szerint. 
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f./ Reflektorok, lámpák elhelyezésénél köteles figyelembe venni az éghető anyag 

és a lámpa közötti biztonságos távolságot. 

 

g./ Gondoskodik a vezetékek és reflektorok portalanításáról. 

 

14.2.5. Nézőtéri felügyelő: 

 

 

a./ Előadás, TV produkció kezdete előtt egy órával köteles a munkaterületét tűz-

védelmi szempontból átvizsgálni és rendellenességet megszüntetni. 

 

b./ Ellenőrzi, hogy a nézőtéren nem került-e elhelyezésre pótszék. 

 

c./ Köteles meggyőződni arról, hogy a vészkijáratok, ajtók nyitva vannak-e, nin-

csenek-e eltorlaszolva. 

 

d./ Ellenőrzi, hogy a nézőtéri folyosók közlekedési tereit székekkel, kiálló para-

vánokkal, polcokkal nem szűkítették-e le. 

 

e./ Ellenőrzi, hogy a függönyök elhúzhatók legyenek, a padlóra nem érhetnek le, 

hogy botlásveszélyt ne jelentsenek. 

 

f./ A nézőtérre kabátot, bundát , nagyméretű táskát bevinni tilos. 

 

g./ A nézők csak a kijelölt helyen dohányozhatnak, egyéb helyen tilos a dohány-

zás, ezt köteles ellenőrizni és szükség szerint a nézőközönséget erre figyel-

meztetni. 

 

h./ Tűz, áramszünet, katasztrófahelyzet esetén a nézőközönség nézőtéri elhagyá-

sát köteles ellenőrizni és szükség szerint a nézőközönséget erre figyelmeztet-

ni. 

 

j./ Előadás után, a közönség távozását követően, köteles a nézőteret leellenőrizni 

a biztonságos zárás érdekében. 

 

 

 

14.2.6. Raktáros: 

 

a./ Biztosítja a raktárban a tűzoltó készülékek meglétét, használhatóságát, hiá-

nyosság észlelése esetén értesíti a tűzvédelmi felelősét. 

 

b./ Gondoskodik a tűzcsapszekrények hozzáférhetőségéről. 

 

c./ Felelős a díszletek biztonságos, szakszerű tárolásáért. 

 

d./ Felelős a közlekedési utak szabadon tartásáért. 

 

e./ Köteles a munkaterületén a tűzvédelmi szabályokat betartani, illetőleg  betar-

tatni. 
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g./  Betartja és betartatja  az ügyvezető igazgató által kiadott díszletraktára  vo-

natkozó  előírásokat  

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV. KIÁLLITÓ TEREK, RENDEZVÉNYEK TÜZVÉDELMI ELŐÍRÁSAI. 
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15.1. A épületekben megrendezésre kerülő kiállítások és egyéb rendezvények elrende-

zési terveit a  tűzvédelmi felelőssel engedélyeztetni kell. 

   Az elrendezési tervektől való eltérést a tűzvédelmi felelőssel egyeztetni kell.  

 

15. 2. A kiállítások és rendezvények műszaki dokumentációját  a   tűzvédelmi felelőssel 

engedélyeztetni kell. 

  

15.3. A felépítendő kiállítási standokkal  kapcsolatosan a következő nyilatkozatokat 

kell a kivitelező cégnek bemutatni: 

              -  kivitelező nyilatkozatát 

   - égéskésleltetés elvégzéséről kivitelezői nyilatkozatát,   

   - a felhasznált anyagok tűzvédelmi megfelelőségi bizonylatait.  

 -   ÉVM mérési jegyzőkönyv, 

   -  elektromos szerelési nyilatkozatát, 

 

15..4. A  kiállítási szerkezeteket (fa, pozdorja, papír), dekorációs anyagokat (nád, textí-

lia, papír, szalma, stb.) a felhasználás, beépítés előtt lángmentésíteni kell. 

 A felhasználásra kerülő szőnyeg tűzvédelmi  minősítése feleljen meg  az érvény-

ben lévő előírásoknak. 

 

15. 5. A lángmentesítés elvégzését igazoló kivitelezői tanúsítványt csatolni kell az ins-

tallációs stand tervekhez, de legkésőbb a rendezvény, illetve a kiállítás megnyitá-

sa előtt a Kft tűzvédelmi felelősének le kell adni. 

 

15. 6. A kiállítási területen felépítésre kerülő standok építését, kivitelezését a tűzvédel-

mi felelőse kísérje figyelemmel, különös tekintettel, arra, hogy a jóváhagyott, en-

gedélyezett tervben megfogalmazott tűzvédelmi követelményeket a kivitelezők 

maradéktalanul érvényesítik-e. 

 

15. 7. A kiállítási épületekben tilos nyersanyagot feldolgozni, méretre szabni, gyalulni, 

csiszolni, lakkozni. 

 

15. 8. A kiállítási épületekben, helyiségekben TILOS A DOHÁNYZÁS . A kiállítási 

épületekben és a épületek kijárati ajtajain el kell helyezni a „Dohányzás és nyílt 

láng tilos” feliratú szabványos táblát.  

 

15.9. Minden tűzesetet még az eloltott tüzet is jelezni kell. 

 

15.10. A tűzoltóság hívószámát ki kell függeszteni. 

 

15.11. A tűzoltóság részére a következő tartalmú jelzést kell adni: 

 

a./   a tűzeset - káreset - pontos helye, 

 b./  mi ég, milyen káreset történt,  

c./   mi van veszélyeztetve, 

d./   emberélet van-e veszélyben, 

e./   a jelentő személy nevét, a telefon számát, melyről a tüzet jelezte. 

 

 15. 12.          A épületekben tüzet lehet jelezni továbbá a kézi tűzjelzőkkel is. 

        A kézi jelzésadókat beépíteni, eltorlaszolni tilos. 
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15. 13.  A kiállítási területeken alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (ív- és lánghe-

gesztést, lángvágást, nyílt láng használata stb.) csak a Kft tűzvédelmi felelősének 

előzetes írásbeli engedélye alapján szabad végezni. 

 

15. 14. Tűzveszélyes környezetben végzett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez a 

munkakezdéstől, annak befejezéséig felügyeletet kell biztosítani. 

 

15.15. Alkalomszerű tűzveszéllyel járó munkát csak megfelelő képesítéssel rendelkező, 

tűzvédelmi szakvizsgát tett személy végezheti, írásos engedély birtokában. 

 

15.16.  Egyéb alkalomszerű - tűzvédelmi szakvizsgához nem kötött – (pl.: nyílt láng 

használata PB gázzal működő eszközök, berendezések, stb.) tűzveszélyes tevé-

kenységet csak a Kft tűzvédelmi felelősének engedélyével, a tűzvédelmi szabá-

lyokra kioktatott személy végezhet. 

 

15. 17. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó engedélynek tartalmaz-

nia kell: 

 

   - a tevékenység időpontját, helyét, 

   - a tevékenység leírását, 

   - a tevékenységet végző(k) nevét, 

   - tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának számát, 

   - tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat. 

 

15.18.  Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez az ott keletkezhető tűz oltására 

alkalmas tűzoltó eszközt, készüléket kell biztosítani.  

 

15.19. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző a helyszínt és annak 

környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körül-

ményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. 

 

15.20.  Rendezvényeken, fogadásokon az étel melegen tartásához nyílt lánggal üzemelő 

(shaving) ételmelegítőt használni csak a Millenáris Kft tűzvédelmi felelősének, 

engedélyével lehet az alábbiak szerint: 

 

- Az ételmelegítéséhez használt nyílt lánggal üzemelő ételmelegítőben, csak az 

arra rendszeresített, kereskedelemben kapható chafing pasztát szabad használ-

ni. 

- A nyílt lánggal üzemelő ételmelegítőt, csak annak használatára kioktatott 

személy kezelheti. 

- A használat idejére állandó felügyeletről kell gondoskodni. 

- Az ételmelegítőt, úgy kell elhelyezni, hogy az a környezetében lévő éghető 

anyagokra tűzveszélyt ne jelentsen. 

-  A használat közelében a keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket 

kell elhelyezni. 

 

 

 

15.21.         Kiállításokon, rendezvényeken, fogadásokon gyertyát használni csak tűzvédelmi en-

gedéllyel szabad az alábbiak szerint: 
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- Eldőlés ellen biztosítani kell. 

- Úgy kell elhelyezni, hogy az éghető anyagokra nézve tűzveszélyt ne jelentsen. 

- Csak felügyelet mellett használható. 

- A terület elhagyása előtt a gyertya lángját ki kell oltani. 

-  

 

15.22.   A kiállítási területen - a kiállítóknak/bérlőknek és szolgáltatóknak- a tevékenység 

végzésének időszakára olyan tűzoltó eszközt, felszerelést kell készenlétben tartani, 

amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható illetőleg a tűz eloltható. A tűzoltó 

eszközt, felszerelést a tevékenységet végzőnek kell biztosítani. 

 

15.23.  A épületekben, a kiállítások időszakára épített installációs építmények és pavilonok 

villamos szerelésénél a szabvány, valamint az OTSz előírásait be kell tartani. 

 

15.24. A meghibásodott villamos berendezések üzemeltetése tilos. Káros felmelegedés 

esetén a villamos berendezéseket és a fogyasztókat ki kell kapcsolni. 

 

15.25. A villamos berendezéseket csak felügyelet mellett szabad használni, ha azok hasz-

nálata már nem szükséges ki kell kapcsolni. 

 

15.26. A kiállítások építési és bontási ideje alatt, a műszak befejeztével, a kiállítás napi 

zárásakor a villamos berendezéseket áramtalanítani kell.  

 

15.27. Villamos készüléket, eszközöket, (kávéfőző, főzőlap, fűtőtest stb.) csak felügyelet 

mellett szabad használni. 

 

15.28. A villamos készülékeket csak nem éghető anyagú hőszigetelő alátéttel szabad 

használni. 

 

15.29. A világító berendezéseket és eszközöket úgy kell elhelyezni, illetve használni, 

hogy azok tüzet ne okozhassanak. 

 

15.30. Textil, papír, vagy más gyúlékony anyagon az elektromos vezetéket védőcsőben 

kell átvezetni, hogy a vezetéken folytonossági hiány ne keletkezzék. A védőcsövet 

gyúlékony anyagon legalább 3-4 cm-rel túl kell vezetni és ügyelni arra, hogy a 

csövek a dobozba illeszkedjenek. 

  

15.31.  A kiállítások, rendezvények építési és bontási időszakában is biztosítani kell a tűz-

oltáshoz szükséges berendezések, fali tűzcsapok, felszerelések és tűzoltó készülé-

kek használhatóságát, megközelítését. A tűzcsapokhoz, tűzoltó készülékekhez ve-

zető utat állandóan szabadon kell tartani, azokat eltorlaszolni, leszűkíteni még ide-

iglenesen sem lehet. 

 

15.32. Tűzvédelmi felszereléseket, eszközöket és tűzoltó oltóanyagokat rendeltetésükről 

eltérő célra felhasználni tilos. 

 

15.33. A épületbe áruszállító tehergépjárművel behajtani rakodás, szállítás céljából csak 

külön engedéllyel szabad. A rakodás befejezésével a pavilont azonnal el kell hagy-

ni. A rakodási idő alatt a jármű motorját le kell állítani. 
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15.33.     Gázpalackokat behozni és azt felhasználni,  csak a Kft tűzvédelmi felelősének en-

gedélyével szabad. A behozni kívánt gázpalackokat (PB, oxigén, nitrogén, hélium, 

dissous, sűrített levegő stb.) a Millenáris Kft  tűzvédelmi felelősének írásba be kell 

jelenteni. 

 

Az írásbeli bejelentésének tartalmaznia kell: 

 

      - a felhasználás helyét, 

 - a felhasználás módját, 

 - a bemutatni kívánt technológiát, 

 - a felhasznált gázpalackok darab számát, nagyságát, 

 

            15.35. A kiállítási területen a tevékenység során keletkező hulladékot, göngyöleget fo-

lyamatosan el kell távolítani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. TÜZVÉDELMI ELLENŐRZÉSEK RENDJE 
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16.1. Helyi tűzvédelmi ellenőrzések 

 

 

 

16.1.1.   A Millenáris Kft tulajdonában lévő épületekben, építményekben, helyiségekben, sza-

badtereken a Kft  tűzvédelmi felelősének tűzvédelmi ellenőrzést kell tartani. 

 

16.1.2.  A tűzvédelmi ellenőrzés alkalmával feltárt hiányosságok felszámolása céljából az il-

letékes személy felé írásban intézkedik. 

 

16.1.3. A kiállítási, rendezvényi  területeken az építés, bontás, üzemelés időszakában  a  tűz-

védelmi felelős  alkalomszerűen tart ellenőrzést. Az észlelt hiányosságok felszámolá-

sára a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 

 

 

 

16.2. Hatósági ellenőrzéseken való részvétel 

 

 

16.2.1. A Millenáris Kft  tűzvédelmi felelőse részt vesz a hivatásos tűzoltóság által tartandó 

tűzvédelmi ellenőrzéseken. 

 

16.2.2. A tűzvédelmi hatósági ellenőrzés megtartása előtt a tűzvédelmi felelős a  tevékeny-

ségével összefüggő tűzvédelmi iratokat köteles összegyűjteni. 

 

16.2.3. A tűzvédelmi felelőse együttműködik az Önkormányzati tűzoltóság által - az előzetes 

egyeztetés alapján – a területen megtartandó helyszíni gyakorlatok megtartásánál. 

 

16.2.4. A tűzvédelmi ellenőrzések, felülvizsgálatok tárgyát az ismétlődés szükségességet, az 

előíró jogszabályt, nemzeti szabványt és az ellenőrzésért felelősöket a  melléklet 

"Tűzvédelmi felülvizsgálatok" tartalmazzák. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
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A Tűzvédelmi Szabályzatot és a mellékletét képező Tűzriadó Tervet valamennyi dolgozónak meg 

kell ismernie.  

 

 

A Tűzvédelmi Szabályzatot, Tűzriadó Tervet oktatás tárgyává kell tenni és meg kell győződni ar-

ról, hogy az abban foglaltakat az oktatott dolgozók készségszinten ismerik, és alkalmazni tudják. 

 

 

A tűzvédelmi előírások, rendelkezések, intézkedések végrehajtásának elmulasztása, megszegése, 

vagy azok nem megfelelő módon történő  végrehajtása a cselekmény súlyától függően fegyelmi, 

szabálysértési és súlyosabb esetben büntetőjogi felelősségre vonást vonhat maga után. 

 

A szabályzatban részletesen nem szabályozott esetekre a mindenkor érvényben lévő tűzvédelmi 

jogszabályokban, szabályzatokban, valamint szabványokban foglalt előírások a mértékadók. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII. 
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MELLÉKLETEK 

 

 

MILLENÁRIS NONPROFIT KFT 

 

 

TÜZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA 

SOROLÁSA 

 

 

 

A Kft a  tűzveszélyességi osztályba tartozik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.sz. melléklet 
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MILLENÁRIS NONPROFIT KFT TÜZVESZÉLYESSÉGI  

OSZTÁLYBA SOROLÁS ÖSSZESITŐJE 

        

        

        

sor.szám Megnevezés Tűzveszélyességi osztályba sorolás m
2
-ben 

  A B C D E összesen 

2. "B" épület   165.51 5970,59 72,94 6209,04 

3. "C" épület   123,75 957,81 848,02 1929,58 

4. "D" épület   1336,93 1213,2 382,39 2932,52 

5. "E" épület   578.66 3391.74 2590,97 6561,37 

6. "G" épület   183,8 1045,2 1050,3 2279,3 

7. mélygarázs    9112  9112 

8. szabad területek    15120  15120 

 összesen 0 0 2388 36810 4944,62 44143,81 

 % 0% 0% 5.4% 83.6% 11% 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Millenáris Nonprofit KFT  a "D" (Tűzveszélyes) tűzveszélyességi osz-

tályba tartozik. 
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sor-

szám 

Megnevezés Tűzveszélyességi osztályba sorolás 

  A B C D E összesen 

G épület                     földszint       

1. előcsarnok (001)     135,25 135,25 

2. közlekedő (002)     4,98 4,98 

3. előtér (003)     24,41 24,41 

4. információ (004)    5,23  5,23 

5. pénztár, információ (005)    8,05  8,05 

6. raktár, pénztár (006)    8,55  8,55 

7. közlekedő (007)     1,92 1,92 

8. iroda, váró (008)    13,46  13,46 

9. női WC (009)     5,97 5,97 

10. férfi WC (010)     4,37 4,37 

11. vizes blokk /011)     4,2 4,2 

12. öltöző (012)   9,54   9,54 

13. közlekedő (013)     1,82 1,82 

14. közlekedő (014)     1,76 1,76 

15. öltöző (015)   10,1   10,1 

16. vizes blokk /016)     4,07 4,07 

17. iroda, orvosi szoba(017)    15,82  15,82 

18. raktár (018)   47,91   47,91 

19. liftgépház (018A)     3,39 3,39 

20. üzlet(ek) (019)   83,67   83,67 

21. közlekedő (020)     281,13 281,13 

22. fogyasztótér  (021)     277,53 277,53 

23. közlekedő (022)     37,88 37,88 

24. mozgássérült WC (023)     3,24 3,24 

25. előtér (női WC) (024)     2,34 2,34 

26. pelenkázó (025)    2,5  2,5 

27. mosdó (női)(026)     12,77 12,77 

28. női WC (027)     17,79 17,79 

29. takarítószer (028)   3,2   3,2 

30. előtér (férfi WC)(029)     2,4 2,4 
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31. pelenkázó (030)    2,77  2,77 

32. mosdó (férfi)(031)     12,76 12,76 

33. férfi WC-k (032)     16,84 16,84 

34. közlekedő (konyha 

üz.)(033) 

    17,58 17,58 

35. közlekedő, (konyha 

bel)(034) 

    22,41 22,41 

36. kiszolgáló (035)    5,62  5,62 

37. italraktár (036)    4,79  4,79 

38. göngyöleg (037)    1,7  1,7 

39. mélyhütő (038)    1,74  1,74 

40. szárazáru (039)    3,88  3,88 

41. átvevő (040)    4,31  4,31 

42. női öltöző (041)   13,01   13,01 

43. férfi öltöző (042)   12,29   12,29 

44. takaritószer (043)    0,71  0,71 

45. hulladéktároló   4,12   4,12 

46. zöldség elők. (046)    6,16  6,16 

47. huselőkész. (047)    8,27  8,27 

48. konyha főzőtér (048)    29,94  29,94 

49. fehér mosogató (049)     7,41 7,41 

50. fekete mosogató (050)     3,21 3,21 

51. mosléktároló (051)    3,13  3,13 

52. szélfogó (044)     5,94 5,94 

"G" épület   Galériaszint       

53. internet kávézó (201)    147,8  147,8 

54. galéria fogyasztótér (202)    196,48  196,48 

55. galéria terasz (203)    39,32  39,32 

56. kiszolgálótér (204)    23,79  23,79 

57. közlekedő (205)     17,41 17,41 

58. fehér mosogató (206)     10,61 10,61 

59. WC mosdó (207)     3,67 3,67 

60. raktár (208)    4,04  4,04 

61. gépészet (209)    9,07  9,07 

62. tálalókonyha (210)    10,61  10,61 

63. erkély (211)     2,65 2,65 
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64. tárgyaló (213)    136,72  136,72 

"G" épület               Emelet      0 

65. előtér (301)     82,06 82,06 

66. gyermekjátszó (302)    224,22  224,22 

67. játszószoba (303)    80,48  80,48 

68. pelenkázó (304)    10,2  10,2 

69. férfi mosdó (305)     6,64 6,64 

70. mozgássérült WC (305a)     3,24 3,24 

71. női mosdó (306)     10,63 10,63 

72. galéria (307)    35,87  35,87 

0        

 Összesen 0 0 183,8 1045,2 1050,3 2279,4 

 % 0% 0% 8% 46% 46% 100% 

        

                 A „G” épület a „D” tűzveszélyességi osztályba tartozik. 
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sor-

szám 

megnevezés Tűzveszélyességi osztályba sorolás 

  A B C D E összesen 

E épület                      földszint       

1. szélfogó (001)     11,19 11,19 

2. előcsarnok (002)    239,43  239,43 

3. ruhatár   37,93   37,93 

4. férfi WC előtér (004)     17,47 17,47 

5. férfi WC  (005)     32,22 32,22 

6. női WC előtér (006)     18,06 18,06 

7. női WC  (007)     32,78 32,78 

8. takaritószer (008)   4,34   4,34 

9. mozgássérült WC (009)     3,08 3,08 

10. közlekedő (010)     23,59 23,59 

11. lift gépház (010a)     8,6 8,6 

12. főelosztó (010b)    9,57  9,57 

13. porta (011)    8,47  8,47 

14. 2. lépcsőház (011a)     3,21 3,21 

15. hulladéktároló (011b)   3,21   3,21 

16. lift gépház (012)     8,14 8,14 

17. hangzsilip (012a)    77,85  77,85 

18. hangzsilip (012b)    34,09  34,09 

19. hangzsilip (012c)    93,35  93,35 

20. hangzsilip (012d)    40,23  40,23 

21. árkád (012-013)     99,65 99,65 

22.               Színházterem (013)    891,48  891,48 

23. pénztár (014)    6,25  6,25 

24. kelléktár (015)   23,22   23,22 

25. lámpatartó (016)    19,53  19,53 

26. kamera tároló (017)    43,38  43,38 

27. erősáramú ellátás (018)    22,38  22,38 

28. szünetmentes tápegység 

(019) 

   16,15  16,15 

29. közlekedő (020)     17,72 17,72 

30. lépcsőház (020a)     16,02 16,02 
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31. diszpondibílis ( 

021) 

    11,92 11,92 

32. díszletraktár (022)   204,64   204,64 

33. közlekedő (023)     19,59 19,59 

34. 3. lépcsőház (023a)     7 7 

35. takarítószer (024)   4,41   4,41 

36. lift gépház (024a)     4,1 4,1 

37. porta (025)    8,97  8,97 

38. képmérnöki szoba (027)    18,37  18,37 

39. rendezői szoba (028)    28,83  28,83 

40. hangmérnöki szoba (029)    19,01  19,01 

41. car (030)    20  20 

42. tárgyaló (031)    22,45  22,45 

43. tárgyaló (032)    21,67  21,67 

44. színész büfé, váró (033)    58,76  58,76 

45. előtér (034)     9,58 9,58 

46. női WC (035)     4,94 4,94 

47. férfi WC (036)     3,93 3,93 

48. előtér (037)     9,59 9,59 

49. férfi WC (038)     3,74 3,74 

50. női WC (039)     3,89 3,89 

51. 1. lépcsőház (040)     23,76 23,76 

52. büfé (041)    21,22  21,22 

53. szerviz folyosó (041a)     22,69 22,69 

54. előkészítő (042)    11,87  11,87 

55. közlekedő (043)     17,74 17,74 

56. fehér mosogató (044)     15,49 15,49 

57. raktár (045)   9,72   9,72 

58. hulladéktároló (046)   2,61   2,61 

59. raktár (047)   5,84   5,84 

60. előtér (048a)     3,36 3,36 

61. WC (048b)     1,97 1,97 

62. öltöző (048c)   7,14   7,14 

63. zuhany + mosdó (048d)     2,45 2,45 

64. fedett-nyitott színpad (049)    462,9  462,9 
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"E" épület                I. emelet       

65. lépcsőház (101)     24,75 24,75 

66. dohányzó (102)    25,19  25,19 

67. közlekedő (102a)     45,91 45,91 

68. lépcsőház (102b)     10,74 10,74 

69. előtér (103)     39,73 39,73 

70. diszponibilis helyiség(104-

105) 

    96,14 96,14 

71. diszponibilis helyiség(108-

115) 

    143,45 143,45 

72. főelosztó (116b)    9,46  9,46 

73. diszponibilis helyiség(114-

122) 

    215,64 215,64 

74. diszponibilis helyiség(117-

123) 

    144,04 144,04 

75. férfi öltöző ((123)   16,22   16,22 

76. közlekedő(124)     18,19 18,19 

77. lépcsőház (124a)     10 10 

78. takarítószer (0124b)   6,7   6,7 

79. diszponibilis helyiség (125)     5,5 5,5 

80. raktár (127)   10,27   10,27 

81. takarítószer (128)   5,15   5,15 

82. színész öltöző (női)(129)   27,84   27,84 

83. szociális helyiség (130)     9,9 9,9 

84. férfi WC (133)     7,93 7,93 

85. női WC (134)     7,67 7,67 

86. közlekedő (135)     11,3 11,3 

87. lépcsőház (135a)     14,02 14,02 

88. recepció (136)    34,1  34,1 

89. közlekedő (137)     19,4 19,4 

90. dokutár (138)   18,98   18,98 

91. másoló (139)    12,21  12,21 

92. hang alámondó (140)    24,41  24,41 

93. montírozó I  (141)    20,52  20,52 

94. montírozó II  (142)    15,52  15,52 
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95. montírozó III  (143)    15,55  15,55 

96. iroda (144)    15,49  15,49 

 " E" épület            II. emelet       

97. étterem (202)    105,6  105,6 

98. előtér-kávézó (203)    78,24  78,24 

99. közlekedő (204)     12,75 12,75 

100. közlekedő (205)     9,4 9,4 

101. tároló (206)    13,37  13,37 

102. pinceforgó (207)   5,58   5,58 

103. konyha (208)    21,18  21,18 

104. fehér mosogató (209)     6,9 6,9 

105. húsmosó (210)     4,95 4,95 

106. raktár (211)    7,85  7,85 

107. előtér (212)     5,18 5,18 

108. mosdó (213)     2,13 2,13 

109. öltöző (214)   5,33   5,33 

110. WC (215)     1,26 1,26 

111. férfi mosdó (216)     5,85 5,85 

112. férfi WC (217)     11,13 11,13 

113. női mosdó (218)     3,93 3,93 

114. lépcsőház (218a)     12,74 12,74 

115. női WC (219)     8,8 8,8 

116. előtér (220)     9,37 9,37 

117. közlekedő (221)     27,46 27,46 

118. tárgyaló (222)    38,28  38,28 

119. tárgyaló (223)    38,28  38,28 

120. lépcsőház (223a(     24,18 24,18 

121. diszponibilis helyiség 

(222,227) 

    154,04 154,04 

122. közlekedő (228)     14,52 14,52 

123. lépcsőház (228a)     12,43 12,43 

124. női öltöző (229)   16,48   16,48 

125. zuhany + mosdó (229a)     6,09 6,09 

126. WC előtér (229b)     5,14 5,14 
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127. iroda (230-231)    42,37  42,37 

128. iroda (232-233)    33,02  33,02 

129. iroda (234-235)    33,15  33,15 

130. iroda (236-237)    33,03  33,03 

131. iroda (238)    16,33  16,33 

132. iroda (239)    16,25  16,25 

133. iroda (240)    35,28  35,28 

134. recepció (241)    24,42  24,42 

135. közlekedő (241a)     56,53 56,53 

136. teakonyha (241b)    6,11  6,11 

137. vetítő (242)    24,75  24,75 

138. közlekedő (243)     10,36 10,36 

139- lépcsőház (243a)     11,36 11,36 

140. közlekedő (244)     35,48 35,48 

141. női WC (245)     7,24 7,24 

142. férfi WV (246)     7,82 7,82 

143. előtér (247)     5,45 5,45 

144. férfiszínész öltöző (250)   27,84   27,84 

145. férfiszínész öltöző (248)   21,89   21,89 

146. szociális helyiség (249)     9,9 9,9 

147. szociális helyiség (251)     10,14 10,14 

"E" épület              III. emelet       

148. lépcsőház (301)     24,24 24,24 

149. közlekedő (302)     32,82 32,82 

150. szellőzőgépház (303-305)    26,57  26,57 

151. szellőzőgépház (306)    31,77  31,77 

152. diszponibilis (307-311)     400,74 400,74 

153. lépcsőház (312)     12,73 12,73 

154. diszponibilis (312b-321)     185 185 

155. közlekedő (323)     66,29 66,29 

156. lépcsőház (323a)     10,35 10,35 

157. iroda (324-325)    42,37  42,37 

158. iroda (326-327)    33,02  33,02 

159. iroda (328-329)    33,02  33,02 

160. iroda (330-331)    33,02  33,02 
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161. iroda (332)    16,29  16,29 

162. iroda (333)    16,29  16,29 

163. iroda (334)    35,28  35,28 

164. statiszta öltöző (335)   53,84   53,84 

165. szociális helyiség     17,52 17,52 

166. fényszabályozó (337)    58,2  58,2 

167. szociális helyiség (338)     18,54 18,54 

168. Statiszta öltöző (339)   59,48   59,48 

169. közlekedő (340)     12,72 12,72 

170. lépcsőház (340a)     12,67 12,67 

171. női WC (341.)     7,67 7,67 

172. előtér (341a)     7,48 7,48 

173. férfi WC (342)     7,89 7,89 

174. szellőző gépház (343)    75,52  75,52 

175. Klímagépház  és transzfor-

mátor épület 

   54,22   

 Összesen 0 0 578,66 3391.74 2590,97 6561,37 

 % 0% 0% 9% 51% 40% 100 % 

        

        

Az "E" épület a  "D"  tűzveszélyességi osztályba tartozik. 
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sorszám Megnevezés Tűzveszélyességi Osztályba sorolás 

  A B C D E összesen 

B épület        Földszint       

1. kiállító tér =B1)    3366,38  3366,38 

2. 10 KW kapcsolótér (B2)    15,8  15,8 

3. Transzformátor kamra 

(B3) 

   13,73  13,73 

4. 0,4 KW-os mérő(B4)    38,07  38,07 

5. pihenő (B5)    19,3  19,3 

6. vetítőv (B6)    20,07  20,07 

7. pihenő (B7)    39,86  39,86 

8. vetítő (B8)    28,54  28,54 

9. Női WC (B9)     10,22  

10. WC előtér (B10)     4,07 4,07 

11. mozgássérült Wc (B11)     2,7 2,7 

12. férfi WC (B12)     10,73 10,73 

13. vetítő    29,03  29,03 

14. pihenő (B14)    39,86  39,86 

15. vetiíő (B15)    19,83  19,83 

16. gépház (B16)    29,43  29,43 

17. műhely    56,77  56,77 

18. könyvtár (B18)   165,51   165,51 

19. shop (B19)    276,2  276,2 

20. vetítő (kör alakú)(B20)    19,63  19,63 

21. pihenő (B21)    30,64  30,64 

22. férfi WC (B22)     9,42 9,42 

23. Wc előtér (B23)     3,53 3,53 

24. mozgássérült Wc (B24)     2,7 2,7 

25. női WC (B25)     10,23 10,23 

26. vetítő (kör alakú)(B26)    19,63  19,63 

27. előtér (B27)     9,67 9,67 

28. előtér (B28)     9,67 9,67 
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B épület                 Emelet      0 

29. közlekedő híd (B 1.1.)     37.29 0 

30. Kiállító galéria (szöglet) 

(B1.2) 

   854,31  854,31 

31. Kiállító galéria (íves 

)(B1.3) 

   761,72  761,72 

32. Éttermi belső galéria (B 

1.4.) 

   146,22  146,22 

33. Emelt felület étterem( B 

1.5.) 

   27,53  27,53 

34. Kiállító tér (B1.6.)    118,04  118,04 

        

 Összesen: 0 0 165.51 5970.59 72,94 6209,04 

 % 0% 0% 3% 96% 1%  

        

        

A "B" épület a  "D"  "Tűzveszélyes" tűzveszélyességi osztályba tartozik 
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Sor 

szám 

megnevezés Tűzveszélyességi osztályba sorolás 

  A B C D E Összesen 

C épület                   Földszint       

1. lépcsőház (C1)     13,33 13,33 

2. előcsarnok (C2)    307,74  307,74 

3. olvasó előtér (C3)     61,45 61,45 

4. közlekedő (C4)     44,91 44,91 

5. ruhatár (C5)   61,89   61,89 

6. italraktár (C6)    11,52  11,52 

7. iroda (konyha )(C7)    9,58  9,58 

8. takarítószer (C8)   2,37   2,37 

9. férfi öltöző (konyha)(C9)   10,95   10,95 

10. közlekedő (konyha) (C10)     15 15 

11. női öltöző (konyha) (C11)   11,37   11,37 

12. zöldséghűtő (C12)    4,04  4,04 

13. mirelit hűtő    4,04  4,04 

14. zöldségelőkészítő(C14)    8,31  8,31 

15. szárazáru raktár (C15)    16,37  16,37 

16. közlekedő     20,76 20,76 

17. szerver (C17)    16,95  16,95 

18. gazdasági lépcsőház 

(C18) 

    16,92 16,92 

19. hulladék (C19)   6,1   6,1 

20. gyengeáramú kapcsoló 

(C20) 

   7,27  7,27 

21. pénztár (C21)    14,75  14,75 

22. közlekedő (C22)     32 32 

23. információ (C23)    27,95  27,95 

24. gépészet (C24)    45,15  45,15 

25. iroda (C25)    16,15  16,15 

26. tartózkodó (C26)    15,86  15,86 

27. előtér (C27)     3,3 3,3 
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28. személyzeti öltöző (C28)   9,84   9,84 

29. zuhanyozó WC (C29)     5,5 5,5 

30. női WC (C30)     4,85 4,85 

31. férfi WC (C31)     4,45 4,45 

32. takarítószer (C32)   3,99   3,99 

33. előtér (C34)     143,72 143,72 

       0 

C épület                     I. emelet      0 

34. étterem (C1.2.)    187,63  187,63 

35. fehér mosogató (C1.3.)     8,42 8,42 

36. pincérforgó (C1.4.)    10,78  10,78 

37. söntés (C1.5)    7,22  7,22 

38. kézi raktár (C1.6.)    4,51  4,51 

39. kézi raktár (C1.7.)    5,98  5,98 

40. közlekedő (konyhai belső 

(C1.8.)) 

    13,58 13,58 

41. hűtő (C1.10.)    4,94  4,94 

42. főzőkonyha (C1.11)    41,1  41,1 

43. húselőkészítő (C1.12)    5,61  5,61 

44. hidegkonyha (C1.13)    5,26  5,26 

45. fekete mosogató (C1.14)     5,57 5,57 

46. közlekedő (C1.15)     14,4 14,4 

47. gazdasági lépcsőház 

(C1.16) 

    29,11 29,11 

48. WC konyhai (C1.17)     3,43 3,43 

49. raktár (C1.18)   13,93   13,93 

50. büfé (C1.19)    28,9  28,9 

51. kávézó (C1.20)    150,2  150,2 

52. közlekedő (C1.21.)     66,37 66,37 

53. előtér (C1.22.)     6,36 6,36 

54. kézmosó (C1.23)     6,29 6,29 

55. női WC (C1.24)     9,12 9,12 

56. takarítószer (C1.25)   3,31   3,31 

57. férfi WC (C1.26)     9,44 9,44 

58. kézmosó (C1.27)     4,97 4,97 
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59. lépcső-lift (C1.28)     12,86 12,86 

        

60. rámpa alatti búvó tér 

(C1.29) 

    66,7 66,7 

C. épület                   II. emelet      0 

61. közlekedő /C2.1.)     77,93 77,93 

62. közlekedő rámpa/C2.3.)     117,41 117,41 

63. szivattyú gépház (C2.5)     6,93 6,93 

64. gazdasági lépcsőház 

(C2.6.) 

    22,94 22,94 

0        

 összesen:   123,75 957,81 848,0

2 

1929,58 

 %   6% 50% 44%  

        

A "C" épület a "D"," Mérsékelten Tűzveszélyes" tűzveszélyességi  osztályba 

tartozik 
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sor.szám megnevezés Tűzveszélyességi osztályba sorolás 

  A B C D E összesen 

D épület                    földszint       

1. rendezvénytér (001)   1319,03   1319,03 

2. előadóterem (002)    141,58  141,58 

3. közlekedő (003)     50,31 50,31 

4. iroda (004)    30,06  30,06 

5. iroda (005)    18,64  18,64 

6. iroda (006)    25,37  25,37 

7. iroda (007)    19,88  19,88 

8. lépcsőtér (008)     24,61 24,61 

9. előtér (WC-hez tarto-

zó)(009) 

    29,35 29,35 

10. női WC (010)     36,51 36,51 

11. férfi WC (011(     34,06 34,06 

12. pelenkázó (012)    3,39  3,39 

13. mozgássérült WC (013)     5,13 5,13 

14. előtér (kiállításhoz) (014)     57,03 57,03 

15. raktár (015)   17,9   17,9 

16. garázs lehajtó (015A)     54,2 54,2 

17. gépészet (016)    10,19  10,19 

D épület                   I. emelet      0 

18. rendezvénytér (101)    614,17  614,17 

19. közlekedő (102)     65,12 65,12 

20. iroda (103)    32,02  32,02 

21. iroda (104)    25,35  25,35 

22. iroda (105)    29,32  29,32 

23. iroda (106)    18,39  18,39 

24. iroda (107)    25,3  25,3 

25. iroda (108)    21,05  21,05 

26. Teakonyha (109)    20,08  20,08 

27. férfi WC (110(     15,14 15,14 

28. női WC (111)     10,93 10,93 
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29. takarítószerkezet (112)    3,88  3,88 

 D épület                         

Galériaszint 

     0 

30. galéria kiállítótér (201)    174,53  174,53 

 összesen 0 0 1336,93 1213,2 382,39 2932,52 

 % 0 0 46% 41% 13%  

        

        

                      A „D” épület a „C”, azaz Tűzveszélyes osztályba tartozik. 

 

 

Szabadtér  A B C D E összesen 

 összes sza-

bad terü-

let(tóval 

együtt) 

   15120   

        

        

        

 összesen 0 0 0 15120 0 15120 

 % 0 0 0 100% 0  

 

A szabad területek „D” tűzveszélyességi osztályba tartoznak 

 

 

 A Millenáris Nonprofit Kft  a belügyminiszter 28/2011(IX.6.) BM. Sz. 

rendelete  alapján „Mérsékelten Tűzveszélyes”, (jelzése :„D”  ) tűz-

veszélyességi osztályba tartozik. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MILLENÁRIS                              
NONPROFIT   Kft                             

1024. Budapest, Kis Rókus u. 16-20 

Tűzvédelmi Szabályzat 

   92. oldal, összesen: 143 

 
 

   2.sz. melléklet 

 

MILLENÁRIS NONPROFIT KFT 

 

TŰZRIADÓ TERVE 

 

KIÜRITÉSI TERV 

 

A Millenáris területén a rendezvények idején a főbb veszélyforrások amik tüzet okoz-

hatnak az alábbiak: 

1.)  Szándékos gyújtogatás 

2.) Dohányzási tilalom megszegése 

3.) Elektromos zárlat, túlterhelés 

4.) Pirotechnikai anyag szabálytalan kezelése 

5.) Tűzveszélyes anyag szabálytalan tárolása  
 

1. A létesítmény jellemző adatai 

 

1.1./ A létesítmény elhelyezése 

 Budapest, II. ker. Kis Rókus u. 16-20.sz. 

 

2. Tűzjelző berendezés 

 

2.1./ Beépített tűzjelző berendezések. 

 

 

3.    Rendelkezésre álló tűzoltó eszközök 

 

3.1./ közterületen lévő földfeletti tűzcsapok 

3.2./ fali tűzcsapok 

3.4./ kézi tűzoltó készülékek. 

 

 

4. Tűzszakaszok kialakítása: 

 

Tűzszakasz alapterülete 

4.2./ „B”  épület :    6246,33 m
2
 

4.3./ „C” épület :    1929,58 m
2
 

4.4./ „D” épület :    2932,52 m
2
 

4.5./ „E” épület :    6622,34 m
2
 

4.6./ „G” épület:    2279,35 m
2
 

 

5. Feltételezhető legnagyobb veszélyforrás 

 

 

5.1./ Tüzet elsősorban a tűzvédelmi magatartási szabályok  be nem tartása, gondatlanság, 

figyelmetlen dohányzás, vagy szabálytalan nyílt láng használata,  valamint a villamos 

és gázüzemű berendezés meghibásodása okozhatja. Továbbá számolni lehet/kell szán-
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dékos tűzokozással is. A legnagyobb tűzterhelésre az „E” épület díszletraktárában le-

het számítani. 

 

5. Tűzjelzés módja, lehetőségei: 

 

   

 6.1 A Millenáris NKFT területén tüzet jelezni az alábbi módon lehet 

 

 

a./ Beépített tűzjelző  hálózaton, emberi beavatkozás nélkül a tűzjelző    közpon-

tokba. 

 

  b./ Tűzjelző hálózaton keresztül, kézi tűzjelzőkkel. 

 

  c./ Telefonon keresztül a 105-ös hívószámon a tűzoltóság felé. 

 

A tűzjelző hálózaton keresztül érkezett tűzjelzéseket a tűzjelző központban lévő ügye-

letes személy késedelem nélkül telefonon keresztül továbbítja a 105-ös hívószámra a 

tűzoltóság felé. 

  Tüzet lehet jelezni továbbá a 112-es  telefonon keresztül. 

 

 

 

6.2  A tűz jelzésének tartalmaznia kell az alábbiakat: 

 

- A tűz pontos helyét, 

 

- Mi ég, mi van veszélyeztetve, a tűz mire terjedt át, 

 

- Emberélet van-e veszélyben, 

 

- Megkezdték-e a tűzoltást és milyen eszközzel. 

 

- A tűzjelzést adó nevét és a jelzésre használt telefonkészülék számát. 

 

6.2.1. A bejelentést nyugodt hangon, nem kapkodva, pontosan a lényegre törően kell 

megtenni. Minden esetben meg kell várni a tűzoltóság részéről a bejelentés 

nyugtázását. A tűzoltóság által feltett további kérdésekre is pontos választ kell 

adni. 

 

6.2.2. A tűzoltóság felé minden tüzet, még a sikeresen eloltott tüzet is be kell jelen-

teni. 

 

6.2.3. A tűznek a tűzoltóság felé történt jelzése után, egyidejűleg riasztani kell a lé-

tesítményben tartózkodó minden személyt. 

 

 A riasztás történhet a hangos bemondón keresztül megnyugtató, pánikhangu-

latot nem előidéző szöveg bemondásával a B-C-D épületekre vonatkoztatva. 

A szöveg bemondása a „B” épület információs pultban a hangos bemondónál 

dolgozó animátor feladata  
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6.3. A Millenáris  Kft területén tűzesetről a tűzjelzés után a kiértesítés az alábbiak szerint 

történik: 

 

  6.3.1. A tűzjelzés vétele után minden esetben  a diszpécser szolgálat a B-C-D  

   épületben értesíti: 

 

TÜZOLTÓSÁG  105 

 

Kft bizt. techn. 

megbízott 

Bencs Kálmán 06 30 9320197 

a szolgálatban  

lévő szolgálat 

vezetőt  

 rádión keresztül 

„B” információ: 

Hangos bemon-

dó 

 4024, vagy a legközelebbi 

biztonsági őrön keresztül 

 

   

              6.3.2. „B-C-D” épületekben keletkezett tüzeset esetén a diszpécser szolgálat értesíti : 

 

 

 

                  

 

   

 

 

 

 

 

6.3.3. E-G épületekben keletkezett tüzeset esetén a diszpécser értesíti: 

 

 

   

 

 

 

4

.

s 

 

 

További értesítések: 

 

 - orvosi ügyelet,  

 - karbantartókat. 06-30- 695-4139 telefonon 

 - Az Információ pultban lévő személyt aki , hangos bemondón keresztül felhívó szöveg    

   bemondásával segíti a kiürítést. 

 

Ügyvezető igazgató Incze Zsolt 06 30 906-7584 

Műszaki igazgató Szűcs Gábor  

Üzemeltetési vezető Járai Szabolcs 06 30 626 6210 

Biztonságtechnikai 

megbízott 
Bencs Kálmán 06-30-9323 197 

Ügyvezető igazgató Incze Zsolt 06 30 906-7584 

Műszaki igazgató Szűcs Gábor  

Üzemeltetési vezető Járai Szabolcs 06 30 626 6210 

Biztonságtechnikai 

megbízott 
Bencs Kálmán 06-30-9323 197 
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7.Teendők a tűzoltóság megérkezéséig 

 

 

7.1. A rendelkezésre álló felszerelésekkel – kézi tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok – a testi 

épség veszélyeztetése nélkül meg kell kezdeni, meg kell kísérelni a tűz eloltását. 

 

 

7.2. a tűzoltóság érkezésekor, a kapuk, ajtók nyitása, a vonulási útvonal biztosítása 

 

 

7.3. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság helyszínre érkezése után a tűzoltást az egység 

parancsnoka irányítja. Az általa adott utasításokat minden ki köteles maradéktalanul 

végrehajtani. Amennyiben a tüzet a tűzoltóság kiérkezéséig sikerült eloltani, a hely-

szint változatlan állapotban kell hagyni, illetve megőrizni a tűzvizsgálati eljárás ered-

ményes végzése céljából mindaddig, amíg a tűzvizsgáló a helyszínre ki nem érkezik. 

 

 

 

8. A Millenáris Kft   ügyvezető igazgatójának – igazgatóinak feladatai tűz, vagy káreset 

esetén 

 

 

8.1. A tüzeset tudomásukra jutása után meggyőződnek arról, hogy a hivatásos önkormány-

zati tűzoltóság riasztása megtörtént-e. 

 

8.2. A tüzeset helyszínén szükség szerint közvetlen segítséget nyújtanak a tűzoltás vezető-

nek és megszervezik a következő feladatok végrehajtását. 

 

8.3. Rendfenntartás, kiürítés részletes feladatait az alábbiak figyelembevételével a Bizton-

sági Szolgálat vezető határozza meg az adott körülményeknek megfelelően. 

 

8.4. Az épületben – legfőképp a veszélyeztetett hely közelében – tartózkodó személyek 

felderítése és azok menekítésében történő részvétel, a veszélybe került személyeknek 

a menekülő kijáratok felé történő irányítása, a Biztonsági Szolgálat feladata. 

 

8.5. A keletkezett tűz helyszínén és környezetében a biztonságos rend fenntartása, a pá-

nikhangulat kitörésének megakadályozását a Biztonsági Szolgálat látja el. 

 

8.6. Illetéktelen személyek belépésének, illetve azoknak a tűz helyszínén történő tartózko-

dásának megakadályozását a Biztonsági szolgálat látja el. 

 

8.7. Segítség nyújtás a tűz helyszínének változatlan állapotban történő megőrzésében a 

Biztonsági Szolgálat feladata. 

 

8.8. A zavartalan tűzoltási tevékenység végzésének feltételeit a Biztonsági Szolgálat látja 

el. 

 

8.9. A menekülési útvonalak a ki- és bejáratok, a lépcsőházak ajtóinak biztosítása a Biz-

tonsági Szolgálat feladata. 
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8.10. Műszaki mentés 

 

8.11. A tűz keletkezése helyén a villamos berendezések, villamos hálózat feszültségmente-

sítését és a gázellátás megszüntetését,  ahol van a tetőablakoknál árnyékolók , azok  

felhúzását az adott  területen lévő dolgozók, a karbantartók , vagy a Biztonsági Szol-

gálat  végzik a helyzetnek megfelelően.. 

 

 

 

8.12. A tűz, vagy robbanás környezetében keletkező, a tűzoltást és a vagyonmentést akadá-

lyozó romok eltávolítása, a személyek mentése, illetve kimenekítése. A  műszaki 

igazgató, akadályoztatása esetén főmérnök, vagy üzemeltetési vezető , munkaidő után, 

vagy munkaszüneti napokon az előzőekben megnevezett személyek megérkezéséig  

Biztonsági Szolgálat vezetője határozza meg a helyzetnek megfelelően. 

 

8.13. A tűzoltó gépjárművek beállásának, a tűzoltási és felvonulási terület biztosítása. A 

tűzoltást akadályozó parkoló gépjárművek eltávolítása a Biztonsági Szolgálat feladata. 

 

8.14. A tűz keletkezésének helyéről a legfontosabb, legértékesebb berendezések és irat-

anyagok elszállítása biztonságos helyre. A műszaki igazgató, akadályoztatása esetén a 

főmérnök, vagy a műszaki koordinátor irányításával, munkaszüneti napokon, és mun-

kaidőn túl , a fent megnevezett személyek megérkezéséig a Biztonsági Szolgálat vég-

zi. 

 

8.15. Tűzoltás: 

A tűz eloltásának megkísérlésében és a kárelhárításban történő részvétel a helyszíni 

tűzoltást vezető rányitása szerint minden dolgozó kötelessége. 

 

8.16. Egészségügyi ellátás: 

 

8.17. A tüzeset során esetleg megsérült személyek részére elsősegélynyújtás, a mentők érte-

sítése és azok fogadása.  Elsősegélynyújtó Csoport végzi. 

 

8.18.  A sérültek biztonságos helyre történő kisérése, szállítása és ellátása. Elsősegély cso-

port feladata. 

 

8.19. Egyéb rendkívüli esemény során (pl.: fenyegetettség) is érvényre kell juttatni jelzéssel, 

kiürítéssel és a meneküléssel , a rendfenntartással és a műszaki mentéssel kapcsolat-

ban meghatározott feladatokat. 

 

 

9. A munkavállalók feladatai. 

 

 

9.1.   A tűz észlelése esetén a tűzjelzés szabályainál leírtak szerint eljárni. 

 

9.2. A tűzoltás vezetőjének utasításait maradéktalanul végrehajtani. 

 

9.3. Aktívan részt venni a tűzoltás, a rendfenntartás és kiürítés, a műszaki mentés és egész-

ségügyi feladatok végrehajtásába. 
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10. Munkaidőn túl, illetve munkaszüneti napokon keletkező tűz esetén követendő eljárás 

 

10.1   A biztonsági szolgálat riasztja a tűzoltóságot. 

 

10.2.  Értesíti a 6.3 pontban  felsoroltakat. 

 

10.3. A rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel megkísérli a tűz oltását. 

 

10.4. Fogadja a kiérkező tűzoltóságot, kinyitja a bejárati ajtókat, tájékoztatja kiérkező egy-

ség parancsnokát a körülményekről, átadja a Tűzriadó Tervet, az épület szükség sze-

rint tartalékkulcsait. Végrehajtja a tűzoltó egység parancsnokának utasításait. 

 

 

 

11. A kiürítéssel kapcsolatos ismeretek 

 

 

11.1. A létesítmény, az épület helyiségeinek kiürítésre számításba vett útvonalait állandóan 

szabadon kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad. Az útvonalak 

szélességét lecsökkenteni abba belenyúló berendezési tárgynak sem szabad. Az útvo-

nalon különböző berendezési tárgyakat, anyagokat, amelyek a személyek szabad moz-

gását akadályozhatják elhelyezni  tilos. 

 

11.2. A kiürítési útvonalban létesített nyílászárókat (ajtókat) nyitott állapotban kell tartani 

(kulcsra zárni Tilos.) 

 

11.3. A felügyelet nélküli, szabadba nyíló ajtók, vészkijáratok nyithatóságát belülről biztosí-

tani kell (a menekülés felőli oldalon). A rendszeresített tartalék- és vészvilágítás mű-

ködőképességét mindenkor biztosítani kell. 

 

11.4. A menekülésre szolgáló utakat –folyosókon és a kijárati ajtóknál – a menekülés útirá-

nyát mutató, sötétben is jól látható jelzőtáblákkal (irányfény) kell jelölni. 

 

12. Menekülési lehetősége 

 

12.1. A tüzeset során haladéktalanul gondoskodni kell az épület területén tartózkodó (pl: lá-

togatók stb.) eltávolításáról, illetve az épület mihamarabbi kiürítéséről. Ehhez fel kell 

használni a hangosbemondót, amelyen keresztül a látogatókat megfelelő információ-

val kell ellátni. 

 

8.17. Az épületek kiürítése, a bent  lévő látogatók kimenekítése után  biztosítani kell a hely-

szint, hogy a veszélyeztetett területre illetéktelen személyek ne tudjanak bemenni. 

 

8.18. Az épületet a kiürítés után át kell vizsgálni, hogy nem maradt-e benn személy a veszé-

lyeztetett területen. 
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13. Egyéb utasítások 

 

 

 13.1. A Tűzriadó Tervet az alábbi helyeken kell elhelyezni. 

   

  - A Biztonsági szolgálat helyiségében. 

 

13.2. A Tűzriadó Tervben meghatározott feladatokat – oktatás keretében – minden dolgozó-

val, alkalmazottal – beosztásra való tekintet nélkül – ismertetni kell. Különös figyel-

met kell fordítani az egyes feladtatok végzésének ismertetésére. 

 

13.3. Évente egy alkalommal tűzriadó gyakorlatot kell szervezni és ezen ellenőrizni kell, 

hogy a dolgozók, alkalmazottak készségszinten ismerik- e a feladatok gyakorlati vég-

rehajtását. 

 

   

13.4. A Tűzriadó Terv mellékletét képezi a létesítmény helyszínrajz.  

 

 

14. 

A Millenáris területén található rendezvényhelyszínek maximális befogadóképessége a 

 kiürítés számítás alapján 

 

E épület Teátrum:1116 Fő 

E épület Piros- fekete galéria: 191 Fő 

E épület hajó: 50 Fő 

Fogadó földszint: 600 Fő 

Fogadó galéria: 200 Fő 

Fogadó padlás: 90Fő 

C épület: 200 Fő 

D épület: 806 Fő 

B épület földszint: 900 Fő 

B épület íves galéria: 300Fő 

B épület szögletes galéria: 300 Fő 
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3.sz.  melléklet 

 

Épületekben elhelyezett kézi tűzoltó készülékek és tűzcsapok  

       

Sor.sz. épület 

Tűzoltó készülékek 

Tüó.kész.össze. Tüzcsapok 

     Épüle-

tenként 

összesen 

tüó.kész. 

6 kg-os 

porral 

oltó 

5,és 2  kg-

os CO 

              

  "B" épület           

1 Földszint 14 0+1 15 4   

2 I. emelet 6   6 4   

3 II. em.csigalépcsőnél 4   4     

 tartalék 6     

  B épületben összesen.         31 

              

  "C" épület          

4 földszint 4 1+3 8 1   

5 I. emelet 2  2 1   

6 II. emelet 1   1    

 C épületben összesen      11 

            

  C raktárban  4  0+ 4 8    8 

       

  "D" épület          

7 földszint 8   8 2   

8 Emelet 6   6 2   

9 csarnok II.szint 1   1     

  D épületben összesen         15 

             

  E épület          
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10 földszint 12 5+3 20 7   

11 I. emelet 5   6 4   

12 II. emelet 11 0+1  12 4   

13 III. emelet 6   6 4   

  E épületben összesen         43 

             

  "G" épület          

14 földszint 4 0+2 6 2   

15 galéria 3   3 1   

16 emelet 2    2 1   

 tartalék 1     

  "G" épületben összesen         11 

             

       

  Összesen: 101 6+12+1 112 37 120 
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4.sz. melléklet 

 

 

A BÉRLŐKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS  TÜZVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEK 

 

Az alábbiakban megfogalmazott általános kötelezettségeken túl a bérlők, valamint az általuk fog-

lalkoztatottak kötelesek készségszinten ismerni a Millenáris Kft-re vonatkozó Tűzvédelmi Sza-

bályzatot és a Tűzriadó Tervet is. 

 

1. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított 1996. 

évi XXXI. Törvény 19. §-ban foglaltaknak megfelelően adják ki a bérleményükre vonat-

kozó az ottani tevékenység tűzvédelmét szabályozó „Tűzvédelmi Szabályzatukat, vala-

mint a helyiségek „Tűzveszélyességi Osztályba sorolás”-át. A fenti okmányok elkészítésé-

ről a bérlőnek kell a Millenáris Kft-re vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzat hatályba lépése 

után 30 napon belül gondoskodni. 

  
2. A bérelt helyiségeket csak a bérleti szerződésben meghatározott célra szabad használni, a 

használatbavételi (üzemeltetési, működési) engedélyben megállapított tevékenységre a 

tűzvédelmi követelmények megtartása mellett. 

 

3. A rendeltetéssel, illetve a tevékenységgel kapcsolatos, a tűzvédelmet érintő változásokat a 

területileg illetékes tűzoltó parancsnokságnak és a Millenáris Kft ügyvezető igazgatójának 

a változást megelőzően 15 nappal előbb be kell jelenteni. 

 

4. Kötelesek az érvényben lévő tűzvédelmi jogszabályokban előírtakat – különös figyelemmel 

a használati szabályokra- a tevékenységük során maradéktalanul betartani és betartatni. 

 

5. Kötelesek gondoskodni arról, hogy a területükön a munkavállalók, alkalmazottak munkába 

állításuk előtt tűzvédelmi oktatásban részesüljenek, a munkakörükkel, tevékenységükkel, a 

Millenáris Kft működési rendjével kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket, a tűz esetén vég-

zendő feladataikat megismerjék. Az oktatást rendszeresen, de legalább évenként 1 alka-

lommal ismételni kell.  

 

6. A tevékenységben részt vevők kötelesek megismerni a bérleményükben rendszeresített 

tűzvédelmi berendezések, eszközök helyét és azok használat. Azok működőképességét 

mindenkor biztosítani kell, szakvállalkozó igénybevételével, az előírásban meghatározott 

módon és gyakorisággal végzett ellenőrzéssel. A berendezések meghibásodását a Millená-

ris Kft ügyvezető igazgatójának azonnal jelenteni kell. 

 

7. A tűzvédelmi berendezések  szükség esetén történő használatát- más tulajdonában, illetve 

bérleményében történ tüzeset alkalmával – a nyitva tartás idején köteles biztosítani. A bér-

lők kötelesek biztosítani a külterületen lévő tűzvédelmi berendezések, valamint a Millená-

ris Kft létesítményeihez vezető külső közlekedési utak szabadon tartását. 

 

8. Az elektromos berendezések használata során a vezetékekre, csatlakozó helyekre csak az 

elektromos hálózat méretezésének megfelelő készülékeket, fogyasztókat szabad csatlakoz-

tatni. 
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9. A közműhálózat bármilyen megváltoztatásának, áthelyezésének igényét a Millenáris Kft 

ügyvezető igazgatójának előzetesen be kell jelenteni. 

 

9. A bérlemény területén dohányozni csak az erre kijelölt helyen szabad. A dohányzó helye-

ket a helyi „ Tűzvédelmi Szabályzat”-ban kell meghatározni. 

 

10. A bérleményben és a bérlemény  előtt lévő külső közlekedési utakon tilos árusítani, árukat, 

vagy reklám célokat szolgáló tárgyakat elhelyezni, illetve ezekkel a közlekedési utakat le-

szűkíteni. 

 

11. A napi munka befejezése után a bérlemény helyiségeit ki kell takarítani, az ott lévő hulla-

dékot el kell távolítani. A helyiséget át kell vizsgálni és az esetleges tűz keletkezési okokat 

meg kell szüntetni. 

 

12. A napi tevékenység folyamán keletkezett göngyöleget csak a kijelölt tároló helyen szabad 

elhelyezni. 

 

13. Tűzoltás céljára minden bérleményben megfelelő számú kézi tűzoltó készüléket kell elhe-

lyezni. A tűzoltó készülékek számát a helyiség alapterületének nagyságához mérten a saját 

„Tűzvédelmi Szabályzat”-ában – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – kell megha-

tározni. A tűzoltó készülékek karbantartásáról, ellenőrzéséről a vonatkozó jogszabályban 

meghatározott módon kell gondoskodni. 

 

14. A létesítmény hatósági tűzvédelmi ellenőrzésein – előzetes kiértesítés alapján – a bérlő – 

amennyiben az ellenőrzés bérleményét érinti – köteles részt venni, vagy magát intézkedésre 

jogosult személlyel képviseltetni. Kötelesek továbbá tűrni a Kft ügyvezető igazgató által az 

épület egészének tűzvédelmét érintő ellenőrzéseket és a területükön lévő tűzvédelmi beren-

dezések karbantartását. 

 

15.  Minden tüzet – még az eloltottat is – azonnal jelezni kell a tűzoltóságnak. Tüzet jelezni el-

sősorban a bérleményükben lévő telefonon kell a 105, illetve a 112 telefonszámon a tűzol-

tóság felé, a Millenáris Kft tűzvédelmi felelősének és a Biztonsági Szolgálatnak. Ezt köve-

tően a rendelkezésre álló eszközökkel – elsősorban a tűzoltó készülékekkel, fali tűzcsappal 

– meg kell kezdeni a tűz oltását, illetve a veszélyeztetett anyagok mentését. 

 

16. Tűz esetén tanúsítandó magatartás szabályait a bérlemény adottságainak és környezetének 

figyelembevételével saját „Tűzvédelmi Szabályzat”-ban kell meghatározni. 

 

17.   Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzését  csak Millenáris Kft tűzvédelmi felelősé-

vel történt egyeztetés után kiadott engedély birtokában lehet végezni. Tűzvédelmi szak-

vizsgához kötött  tűzveszélyes tevékenység végzéséhez a fentieken túl a tevékenységet 

végző nevére szóló érvénes  tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány  megléte is szükséges. A 

szakvizsga bizonyítványt a Millenáris Kft tűzvédelmi felelősének be kell mutatni. 

 

18. A bérlő által felhasznált  anyagok tűzvédelmi megfelelőségi igazolását a bérlőnek kell be-

szerezni, és annak egy példányát a Millenáris Kft tűzvédelmi felelősének meg kell küldeni. 

A rendezvények, kiállítások díszítésére, installációjához molinót (textíliát) égéskésleltetés 

után lehet felhasználni. Az égéskésleltetés elvégzéséről készült igazolás egy példányát a 

Millenáris Kft tűzvédelmi felelősének meg kell küldeni. 
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19. A bérlő, illetve alkalmazottai ismerjék meg a területükön és környezetükben lévő tűzvé-

delmi berendezéseket, eszközöket és a kiürítés lehetőségeit, valamint a Millenáris Kft léte-

sítményeire kiadott „Tűzriadó Terv”-et. 

 

20. A bérlemény bejáratainak pótkulcsait – lezárt kulcskazettában – a biztonsági szolgálatnak 

kell átadni. 

 

21. Jelen előírásokat a bérleti szerződésben megfelelő módon rögzíteni kell. 
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          5.sz.melléklet 

 

 

TÜZVÉDELMI  OKTATÁSI  

JEGYZŐKÖNYV 

Oktatásra kötelezettek:                  jelenlévők:           betegen:          szabadságon:          egyéb: 

sor.szám Az oktatott munkavállaló/k neve munkakör aláírás 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

Az oktatást végző neve beosztása   

Az oktatás jellege: új belépő   

    továbbképzés   

    rendkívüli   

A megelőző tűzvédelmi rendelkezések ismerete, a munkahely és a végzett  munkafolyamat tűzveszé-

lyessége, tűzjelzés módja, tűz esetén tanúsítandó magatartás, munkahelyen elhelyezett tűzoltó készü-

lékek és eszközök, felszerelések gyakorlati használata, munka befejezésekor elvégzendő tűzvédelmi 

teendők, tűzriadó tervben foglaltak,  tűzvédelmi szabályok megszegésének következménye, tűzveszé-

lyes tevékenységé végzésének előírása.  Az elhangzottakat tudomásul veszem és magamra nézve 

kötelezőnek elismerem. 

  elméleti oktatás időpontja   

    időtartama 1óra 

    helyszíne   

Gyakorlati oktatás tárgya.  :  A munkahelyen lévő tűzvédelmi eszközök, felszerelések, tűzoltó ké-

szülékek  használata, különféle tűzvédelmi táblák megismerése, a  terület bejárása, különös tekintettel 

a közlekedési utakra, ajtókra, vészkijáratokra, menekülési lehetőségekre.                                                                                                               

  gyakorlati oktatás időpontja időpontja   

    időtartama 1óra 

    helyszíne   
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         6.sz. melléklet 

 

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA OKLEVÉL 

(45/2011. BM rendeletből minta) 

 

Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány minta: 

  

(Az oktatásszervező megnevezése, nyilván-

tartási száma)  
Bizonyítványszám: ......... /20 ......... 

 

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA BIZONYÍTVÁNY 
 

(név) 

Születési helye, ideje: 

................................................................................................................................................... 

Anyja neve: 

................................................................................................................................................... 

eredményes tűzvédelmi szakvizsgát  

tett a 45/2011. BM rendelet alapján. 

Ezzel jogosulttá vált a ................................................. (foglalkozási ág, munkakör száma és 

pontos megnevezése) végzésére. 

A tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány a kiállításától számított 5 évig érvényes. 

 

(dátum) 

  

  

.......................................................  

szakvizsgabizottság elnöke  

nyilvántartási száma 

  

  

.........................................................  

szakvizsgabizottság tagja  

nyilvántartási száma 

.........................................................  

szakvizsgabizottság tagja  

nyilvántartási száma 

  

  

(az oktatásszervező bélyegzőlenyomata és az oktatásszervező képviselőjének aláírása) 

  

  

.......................................................  

oktatásszervező képviselője 
 

(  Név  ) 

 

Születési helye, ideje: ……………………………………………… 
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   7.sz. melléklet 

 

TÜZVESZÉLYES MUNKAVÉGZÉSÉNEK FELTÉELEI 

 

 

A munkavégzés helye: 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

….…….. 

 A munkavégzés ideje:    ……… hó ……….. nap ………. órától  

    ………. hó ………..nap ……….. órától  

 

A munkát végzők neve beosztása:  . .………………………….

 ……………………………….. 

      ……………………………

 ……………………………….. 

      ……………………………

 ……………………………….. 

      ……………………………

 ……………………………….. 

Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványszám,  

vagy oktatási naplószám:   ……………………………

 ……………………………….. 

A munka tűzveszélyes környezetben történik? NEM, ha IGEN, akkor a felügyeletet biztosító szemé-

lyek neve és beosztása:  ……………………………….…………

 ………………………………………………… 

A munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó felszereléseket és a tűzoltó készülékeket kell készenlétbe 

helyezni: 

……………………………………………………………………………………………………………

………... 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 11.§ (6) bekezdésében, valamint az ………………………. hó 

………….. napján megtartott helyszíni szemle alapján a nyomtatvány hátoldalán lévő tűzvédelmi elő-

írások és az alábbi különleges előírá-

sok……………………………………………………………………………………………….. 

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

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

………….. 

végrehajtása, illetve betartás mellett végezhető. 

………………….    …………………. hó …………..nap 

……………………………………… 
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engedélyt kiadó neve, beosztása 

A felsorolt előírásokat az alábbi -helyi sajátosságoknak megfelelő -tűzvédelmi előírásokkal kiegészí-

tem: 

(Ha a munkát külső személy végzi és engedélyezi) 

……………………………………………………………………………………………………………

.……….. 

……………………………………………………………………………………………………………

.……….. 

………………     ……………………… hó ………. nap 

 

…………………………………………… 

létesítményvezetője, megbízottja 

 

A felsorolt előírásokat tudomásul veszem és azok megtartásáért büntetőjogilag felelősséget vállalok: 

 

…………………………………… 

 ………………………………………

…….. 

munkát végző aláírása     munkát végző aláírása 

 

A munka befejezését a feltételek meghatározójának jelenteni kell! 

 

A munka befejezésének ideje: ………………………… hó ………. nap ………..óra 

 

 

……………………………………………………………… 

Tudomásul vettem: 

Feltételeket meghatározó neve (aláírása)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MILLENÁRIS                              
NONPROFIT   Kft                             

1024. Budapest, Kis Rókus u. 16-20 

Tűzvédelmi Szabályzat 

   108. oldal, összesen: 143 

 
 

          8.sz. melléklet. 

 

NYILVÁNTARTÁS TÜZVÉDELMI SZAKVIZSGÁRÓL 

 

Bizonyít-

vány 

sorszáma 

Név Munkakör, 

foglalkozási ág 

A tűzvédelmi 

szakvizsga idő-

pontja 

Minősítés A bizonyítvány 

érvényessége 

lejár 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

       

 

 

 



MILLENÁRIS                              
NONPROFIT   Kft                             

1024. Budapest, Kis Rókus u. 16-20 

Tűzvédelmi Szabályzat 

   109. oldal, összesen: 143 

 
 

          9.sz. melléklet 

 

TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATOK 

 

 

 

Tűzvédelmi felülvizsgálatok 

Tárgya   időszak Előíró jogszabály, nemzeti 

szabvány 

Az MSz 1040 szerinti hordozható tűzoltó   készülékek 

karbantartása 
6 hónap 

  28/2011. (IX. 6.) BM .r.. 

OTSZ 

MSz EN 3 szerinti hor-

dozható tűzoltó készülék 

ellenőrzése 

készenlétben tartói vizsgálat 1-3 hónap között 

28/2011. (IX. 6.) BM .r 
alapkarbantartás 1 év 

középkarbantartás 5 és 15 év 

teljes körű karbantartás 10 év 

Tűzoltó készülékek palackjának nyomáspróbája 5 év MSZ EN 3 

Tűzoltó vízforrás , földalatti, földfeletti és fali tűzcsap, 

víztároló és szerelvényei, tartozékai 

6 hónap 

28/2011. (IX. 6.) BM .r 

A száraz tüziviz- vezeték szerelvényeinek nyomáspróbája 5 év 

Tűzoltó nyomótömlő nyomáspróbája 5 év 28/2011. (IX. 6.) BM .r. 

Éghető folyadékok tárolására szolgáló fekvőhengeres 

tartály tömitettségi vizsgálata 

5 év 28/2011. (IX. 6.) BM .r. 

Éghető folyadék, olvadék tárolására szolgáló állóhengeres 

tartályok időszakos vizsgálata  

10 év után,                      

majd  5 évente 

28/2011. (IX. 6.) BM .r.  

Éghető folyadékok tárolására szolgáló földalatti műanyag 

tartály tömitettségi felül vizsgálata       helyiségekben 

5 év 28/2011. (IX. 6.) BM .r.. 

Villamos berendezések felülvizsgálata  

a tűzveszélyességi osztálytól függően                    

"A" - "B" helyiségben, szabadtéren   

Első felülvizsgálat                

3 év 

MSZ  2364, MSZ HD 60364,                                           

MSZ EN 60079/17           

28/2011. (IX. 6.) BM r..              
"C” – „E”      helyiségben, szabadtéren 6 év 

Villámvédelmi  berendezések felülvizsgálata           

a tűzveszélyességi osztálytól függően                   

"A" - "B" építményben, szabadtéren   

3 év 

OTSZ     28/2011. (IX. 6.) BM. r.                               

"C" – „E” építményben, szabadtéren 6 év 

Vészlétrák vészkijárati kilépők, vészhágcsók évenként   
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Beépített automatikus tűzjelző berendezések felülvizsgála-

ta szakszolgáltató által 

6 hónap, illetőleg a gyár-

tási, vagy forgalmazási 

engedély szerint. 

28/2011. (IX. 6.) BM .r.. 2. . rész.  

Beépített gázzal oltó rendszer 6 hónap, továbbá ettől 

sűrűbben a gyártó rendel-

kezése szerint 

28/2011. (IX. 6.) BM .r.. 2. . rész.  
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                                        Iratminták 
 

 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 

 

……………………………………………………… (név, cím, tervezési jogosultsági szám) kijelen-

tem, hogy a tűz elleni védekezésről,  műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. XXXI. Tv. 21. 

§ alapján a ……………………………………………………...…(cím) alat-

ti………………………………… rendeltetésű építmény engedélyezési terveit, az ehhez kapcsolódó 

tűzvédelmi műleírást a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályok kötelezően alkalmazandó nemzeti szabvá-

nyok és az eseti hatósági előírások (eltérési engedélyek) figyelembevételével készítettem el. 

 

A tűzvédelmi szakhatósággal    egyeztettem  /  nem egyeztettem* 

 

 

A tervdokumentáció és a nyilatkozat a követelményeket kielégítik 

- szakági tervezők: ………………………………………………………… (név, szakág) 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

Dátum 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

 

 

felelős tervező 
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KIVITELEZŐI NYILATKOZAT 

 

………………………………………………… (szakág megjelölése, építés, technológia stb.) 

……………………………………………………………………...………(beosztás, cég, név)  

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 21. § alap-

ján kijelentem, hogy ………………………………………….… építésügyi hatóság 

…………………………………… (dátum) kelt …………….…… számú határozata alapján a 

……………………………………………. (cím) alatti ……………………. rendeltetésű építmény az 

engedélyezés és a kiviteli terveknek megfelelően létesült. 

A tervben szereplő tűzvédelmi követelményeket a kivitelezés során megtartottam, megvalósítottam. A 

tervezési hiányosság megszüntetését a felelős tervezőnél, beruházónál kezdeményeztem / nem kellett 

kezdeményeznem*. 

 

A szakági kivitelezés a vonatkozó követelményeket kielégíti, az építmény a rendeltetésszerű biztonsá-

gos használatra alkalmas. 

 

 

 

 

…………………………………………… 

kivitelező, név, cím, beosztás 
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A vészlétrák, a vészhágcsók és a kilépők időszakos ellenőrzése 

 

1. A szemrevételezés szempontjai: 
– a vészlétra, a vészkijárati kilépő és a vészhágcsó szabvány szerinti kialakítása  

megfelelő nem megfelelő 

 
– a vészlétra tartó konzoljainak a bekötése: 

megfelelő nem megfelelő 

 
– a vészhágcsók rögzítése: 

megfelelő nem megfelelő 

 
– a hegesztések épsége:  

megfelelő nem megfelelő 

 
2 .Próbaterhelés 
A beépített vészlétra és vészhágcsó három tetszőlegesen kiválasztott fokának 120 
kg tömegű homokzsák felfüggesztésével történő két perces terhelés:  

megfelelő nem megfelelő 
 

A vészlétra és a vészhágcsó azonosító jellel történő ellátása és nyilvántartásba véte-
le megtörtént. 
 

 

…………………………, 20…. ……………….. 

 

 ………………………………. 

 (aláírás) 
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Villamos berendezések időszakos felülvizsgálatáról minősítő irat 

1. sz. példa. 
A ............................................ vállalat ............................................ (pontosan kö-

rülhatárolt) villamos berendezésein elvégeztem az Országos Tűzvédelmi sza-
bályzat ....... §-ban előírt időszakos felülvizsgálatot, s a vizsgálat során elvég-
zett kisebb javítások után a berendezést megfelelőnek találtam. 

A szokásos karbantartások után a villamos berendezést az Országos Tűzvé-
delmi Szabályzat szerint ........... évben kell újra felülvizsgálni. 

.................., 20........................... 

 …………………………………. 

 (Név) felülvizsgáló 

 Szakvizsga-bizonyítvány száma: ……….………….. 

 

2. sz. példa 
A ........................................ vállalat ............................................ (pontosan körül-

határolt) villamos berendezésein elvégeztem az Országos Tűzvédelmi szabály-
zat ..........-ban előírt időszakos felülvizsgálatot, s a vizsgálat során elvégzett 
kisebb javítások után a berendezésen az alábbi lényegesebb hibák maradtak: 

a) Közvetlen élet-, illetve tűzveszélyt okozó hibák: 
………………………………………………… 

......................................................................... 
Javaslom, hogy vagy azonnal javítsák ki, vagy e hibák javításáig az érintett berendezé-

seket helyezzék üzemen kívül, és válasszák le a hálózatról. 

b) Véleményem szerint a következő hibák soron kívüli javítása szükséges: 
............................................................................ 
……………………………………………….. 

E berendezéseknek a végleges javításáig történő üzemeltetése nem okoz ugyan közvet-

len tűzveszélyt, illetve életveszélyt, de állandó, fokozott figyelmet igényel. 

c) A szokásos karbantartások során célszerű a következő hibákat kijavítani: 
............................................................................ 
………………………………………………… 
d) Legkésőbb a legközelebbi felújításkor célszerű a következő hibákat kijaví-
tani: ............................................................................ 
………………………………………………… 
A fentiek szerinti sürgősségi sorrend természetesen csak szakértői javaslat, 

a vállalat felelős vezetőjének hatáskörébe tartozik, hogy – ennek figyelembevé-
telével – a javítások, illetve intézkedések ütemtervét megállapítsa. A berende-
zésnek az itt felsorolt hibákkal nem érintett részeit biztonsági szempontból 
megfelelőnek találtam. 

A szükséges javítások és szokásos karbantartások elvégzése után a villamos 
berendezést az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint ............. évben kell újra 
felülvizsgálni. 

......................, 20........................ 
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 …………………………………. 

 (Név) felülvizsgáló 

 Szakvizsga-bizonyítvány száma: ……….………….. 

A villámvédelmi berendezés felülvizsgálata 

FELÜLVIZSGÁLATI NAPLÓ 
 
A felülvizsgálat kelte: ………………………………………………..……………………., 
 

A villámhárító, illetve a mérési hely  megnevezése, (amely alkalmas annak egyér-
telmű teljes azonosítására pl. udvari bejárat melletti földelés): 
 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Az:…  Általános észrevételek:…………………………………………… 
 

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

 

……………………………………………………………………………………………… 

 
A lé   Létesitési  tervtől való esetleges eltérés indokolása (pl.: új villámhárító 

felülvizsgálatakor) 
 

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

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

………………………………………………………………………………………………… 
 
A villámvédelmi fokozat megnevezése :……………………………………..………… 

A   
Villámvédelmi fokozat megválasztása: 
 
 

A mérési módszer, illetve próba rövid leírása [pl. földelési ellenállás (impedancia) 
mérés 5 A mérőárammal]: 
 

– ……………………………………………………………………………………………... 

 

– ……………………………………………………………………………………………... 

 

– ……………………………………………………………………………………………... 
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A földelési ellenállás mérés eredménye (számszerűen): ..………………………… 
 

                             A földelési ellenállás megengedett értéke: .…………………………….……………. 
 

A földelési ellenállás mérés eredményének értékelése (ha a földelési ellenállás 
nagyságára nincs konkrét érték előírva, akkor az értékelés elma-
rad)…………………………………………………………………………………………... 
 
Az időszakos felülvizsgálatnál – eredetihez képest módosított – új villámvé-
delmi besorolás (az esetleges átépítés, módosítás, a környezet vagy az üzemelte-
tési mód megváltozása miatt): …………………………………………………………… 

 

A felülvizsgálat (a mért és a megengedett érték összehasonlítása stb.) alapján a 
villámvédelem: 

megfelelő nem megfelelő 
 

A mérés eredményét befolyásoló körülmények, a méréshez használt műszer adatai és 

azonosítására alkalmas megnevezése, a környezeti viszonyok (pl. földelési ellenállás méré-

sekor a talaj nedvességi állapota, az időjárási viszonyok): 

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
A felülvizsgálatot végző személy 

Név: ………………………………………… 

 (aláírás) 

Lakcím: Szakképzettség: 

vagy 

Cég neve: Telephelye: 
 

Vizsgálatot végző felelős személy ne-
ve: 
 

 
…………………………………….. 

(aláírás) 

 Szakképzettség: 

 
 

 

 

…………………………………….. 

(aláírás) 

 
A mérés folyamán gyakrabban előfordult hibák ismertetése: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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A tűzoltást befolyásoló változás bejelentése 

Ügyirat szám: 

Tárgy: A tűzoltást befolyásoló változás beje-

lentése 

Címzett: ................................................................. 

............................................................................... 

(A hivatásos önkormányzati tűzoltóság megnevezése) 

Az 1996. évi XXXI. törvény 6. §-a alapján bejelentem, hogy 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................. (cég megnevezése, címe) 

a területén tűzoltást befolyásoló változás következett be  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

(pl. közművezeték elzárása, tűzoltási felvonulási területen útfelbontás, tűzcsap meghibásodás, 

oltóvíztároló medence meghibásodása stb.) 

A tűzoltást befolyásoló változás felszámolásának várható időpontja: ......................................... 

A létesítmény tűzvédelmének biztosítása érdekében a változás idejére tett intézkedések felso-

rolása: 

– .............................................................................................................................................. 

– .............................................................................................................................................. 

– .............................................................................................................................................. 

A változással kapcsolatos ügyintézésért felelős személy:  

....................................................................................................................................................... 

........................................................................................................ (név, beosztás, telefonszám) 

Dátum ............................................. 

................................................. 

aláírás 

cég képviselője 
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Tájékoztatás rendezvényről 

 

Ügyiratszám: 

Tárgy: rendezvényről tájékoztatás 

  

…………………………….. Illetékes 

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 

 

 

(cím)  

                                                                      

 
 

A 28/2011. (IX. 6.) BM rendeletben előírtak alapján tájékoztatom, hogy 
20….. ………..……….. hónap ………..……… nap(ok)on (nyitás-zárás) 

 
a ………………………..……………………………………………………………… (cím) 
alatti – művelődési, sport, oktatási létesítményben, (helyiségekben) nem az eredeti 
rendeltetésnek megfelelő rendezvényre (vásár, bemutató, kiállítás stb.), – az 500 
főnél nagyobb befogadóképességű nem művelődési és sportlétesítményben, helyi-
ségben tartott alkalomszerű kulturális, sport rendezvényre (színi, zenekari, cirkuszi 
előadás, táncos összejövetel, disco, koncert stb.) kerül sor. (A megfelelő rész aláhú-
zandó!) 
 

A rendezvény szervezője, rendezője:  

Név: 

Cím: 

Telefonszám: 

 

A tájékoztatáshoz mellékelem: 

– a kiürítés számítást,  

– a tűzterhelés számítást,  

– a rendezvény helyszínéül szolgáló helyiségek léptékhelyes alaprajzait, megjelölve azon 

a kiürítésre számításba vett kijáratok elhelyezkedését, méretét, ezen túlmenően az épület 

érintett kiürítési útvonalait, a szabadba vezető kijáratokat. 

 

A rendezvényre vonatkozóan az alábbi tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések kerültek 

meghatározásra: 

1) a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatai: (létszám, tartózko-

dási hely, kapcsolattartás módja, a rendezvény előtti, alatti és zárás utáni ellenőrzési szem-

pontok: kijáratok, világítás, eseti villamos berendezések, a kiürítési számítás szerint megen-

gedett bent tartózkodók létszámának folyamatos vizsgálati módja, a közreműködők, kiállí-

tók feladatai stb.) 

2) a tűz esetén szükséges teendők: a biztonsági személyzet, a közreműködők feladatai 

3) a tűz jelzésének és oltásának módja: a tűzjelző személy kijelölése, a tűzoltás eszközei 

és helye az épületben (fali tűzcsap, tűoltókészülék) 
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A rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi előírásait tartalmazó iratok és mellékletek 
a rendezvényt követően legalább egy évig megőrzésre kerülnek. 
  

Dátum 
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Tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenység bejelentése 

Ügyirat szám: 

Tárgy: Tűzvédelmi helyzetre kiható te-

vékenység bejelentése 

Címzett: ................................................................. 

................................................................................ 

(A hivatásos önkormányzati tűzoltóság megnevezése) 

Az 1996. évi XXXI. törvény 20. § (1) bek. alapján bejelentem, hogy 

....................................................................................................................................................... 

................................................................................... (cég megnevezése, címe) a területén tűz-

védelmi helyzetre kiható új tevékenységet kezdünk meg, amely létesítmény tűzveszélyességi 

osztályba sorolásának megváltoztatását eredményezte. (az új tevékenység leírása: pl. új tech-

nológiai folyamat bevezetése, új termék(ek) tárolása, felhasználása, tűz-, vagy robbanás ve-

szélyes gép, berendezés leírása, az új tevékenység igényelt-e építési, működési és telep enge-

délyezési eljárás lefolytatását stb.) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

A tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenység megkezdésének várható időpontja: 

....................................................................................................................................................... 

A bejelentésemhez mellékelem a létesítmény új tűzveszélyességi osztályba sorolását. 

Az ügyintézésért felelős személy megnevezése (név, beosztás, telefonszám) 

....................................................................................................................................................... 

Dátum .................................... 

................................................. 

                    aláírás 

             cég képviselője 
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Beépített tűzvédelmi berendezés üzemen kívül helyezésének bejelentése 

Ügyirat szám: 

Tárgy: Beépített tűzvédelmi berendezés 

üzemen kívül helyezésének beje-

lentése 

Címzett: ................................................................................. 

................................................................................................ 

(I. fokú tűzvédelmi hatóság, hivatásos önkormányzati tűzoltóság) 

A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet előírása szerint bejelentem, hogy  

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................. (cég megnevezése, címe) 

a területén működő beépített tűzvédelmi berendezés: 

– Tűzjelző berendezés 

– Sprinkler berendezés 

– CO2 berendezés 

– Egyéb .......................................................... 

(megfelelő rész aláhúzandó) 

üzemen kívül helyezésére kerül sor: 

......................................................................................................................................... (dátum) 

Az üzemen kívül helyezés indoka: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Az üzembe helyezés várható időpontja: ................................................................ 

A létesítmény tűzvédelmének biztosítása érdekében az üzemen kívül helyezés idejére tett in-

tézkedések felsorolása: 

– .................................................................................................................................................... 

– .................................................................................................................................................... 

– .................................................................................................................................................... 

A kapcsolatos ügyintézésért felelős személy:  

....................................................................................................................................................... 

........................................................................................................ (név, beosztás, telefonszám) 

Dátum .................................. 

................................................. 

                     aláírás 

               cég képviselője 
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MILLENÁRIS NONPROFIT KFT   
 

 

 

 

BOMBAFENYEGETETTSÉG, BALESET, TŰZESET, ELEMI 

CSAPÁS, TÖMEGES RENDBONTÁS ESETÉN VÉGREHAJ-

TANDÓ KIÜRÍTÉSI TERVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóváhagyta: 

 

Incze Zsolt  

ügyvezető igazgató 

 

Dátum:  

 

2012.12.03. 

aláírása 

 

Ellenőrizte: 

 

Szűcs Gábor 

Műszaki-gazdasági igazgató 

 

Dátum: 

2012.12.03. 

 

aláírás: 

 

 

Készítette: 

Bencs Kálmán 

biztonságtechn. mb. 

Dátum: 

 

2012.12.03. 

aláírás 
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1.Bevezető rendelkezések: 

 

A Millenáris Kft munkavállalóinak, kiállítóinak, rendezvények szervezőinek, a Kft területén 

tevékenykedő alvállalkozóknak és a látogatóinknak biztonsága érdekében a terrorcselekmé-

nyekkel fenyegetők, a rendezvényeken rendbontást elkövetők, illetve az azokat elkövetni 

szándékozókkal szembeni hatékony fellépés érdekében szükségessé vált a Millenáris Kft Biz-

tonsági Tervének kiadása. 

 

A Millenáris Kft által üzemeltett területeken és az általa, valamint más, külsős rendezvény-

szervezők által  szervezett és lebonyolított rendezvények, kiállítások stb. – az azokon ott tar-

tózkodó kiállítók és látogatók biztonságát a lehető legteljesebb mértékben figyelembe vevő –

biztosítása, a Biztonsági Terv megismerésének és végrehajtásának érdekében az alábbiakat 

rendelem el. 

 

2.Megelőzés: 

 

A Kft  területén munkát végzők figyelmét a munkába állás alkalmával fel kell hívni arra, hogy 

a munkahelyükön az esetleges bomba szerkezetre utaló tárgyak észlelése, vagy a tudomásukra 

jutott terror cselekményekkel történő fenyegetőzések esetén értesíteni kell  a Millenáris biz-

tonságtechnikai megbízottját, a terület őrzését biztosító biztonsági szolgálat ügyeletes szolgá-

latvezetőjét, rendezvény esetén a mindenkori rendezvényügyeletest. 

 

 

3.Bombafenyegetés: 

 

A bomba fenyegetés esetén alkalmi válságstáb áll fel, mely az alábbi személyekből áll: 

 

A válságstáb vezetője:  Millenáris Kft ügyvezető igazgatója, vagy a megbízott vezető. 

A válságstáb tagjai: műszaki igazgató, 

biztonságtechnikai megbízott 

a mindenkori rendezvény ügyeletes 

biztonsági szolgálat  szolgálatvezetője, 

 

Rendkívüli esemény  bekövetkezésekor a vezetési pont  az ügyvezető igazgató irodája 

(E épület III. em.) 

 

4.B-C-D épületekre vonatkozóan: 

 

A bomba fenyegetéssel egyidejűleg elrendelem, hogy bárki, vagy bármely szervezeti egység a 

fenyegetésről történő tudomásszerzést követően arról a tényről hívja a „C” diszpécserszolgá-

latnak a 4199 telefon számát (központi diszpécser szolgálat), aki haladéktalanul  értesíti az 

ügyvezető igazgatót és a szolgálatvezetőt. 

A diszpécserszolgálat szolgálatvezető értesítésével egyidőben telefonon keresztül – 4024 –

tájékoztatja a hangos bemondónál - B. ép. Info pult – lévő személyt, aki  

„Figyelem-figyelem 100-as személyzeti felhívás” 
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 szöveget  többször  is bemondja . 

 

A szöveg bemondása esetén kérjük, hogy vizsgálják át saját területeiket, annak érdekében, 

hogy nincs-e idegen csomag, vagy tárgy, de ha találtak is ilyet, ne nyúljanak hozzá, azonnal 

értesítsék az információs pultnál  szolgálatot teljesítő munkatársat, aki ezt köteles jelezni a  

diszpécsernek. 

 

A szolgálatvezető a diszpécsertől kapott jelzés után  a Készenléti Rendőrség Tűzszerész 

szolgálatának -a 432-7322 telefonon -(vagy tegyen bejelentést a 112-es általános segélyhívó 

telefonon) egyidejű értesítése után  elrendeli  a bombafenyegetett területre a kiürítés megkez-

dését. 

 

A kiürítés megkezdéséhez telefonon keresztül intézkedik a hangos bemondónál ( telefon: 

4024 )– B. épület info pult -  lévő személy felé, aki a  

   

Figyelem-figyelem-figyelem 

Kérjük látogatóinkat, hogy műszaki okok miatt az épületet hagyják el. 
 

A felhívást a kiürítés végrehajtásáig ismételni kell  20 mp-ként. 

 

Karbantartók: 

A kiürítés elrendelésekkor nyitják az ablakokat. 

 

A szolgálatvezető a Tűzszerészek értesítése után  a továbbiakban a tőlük kapott utasítások 

alapján végzi a feladatát.  

 

Az épületek kiürítésekor a biztonsági területnek a G –fogadó épület és a játszó tér közötti 

területet jelölöm ki.  

A bombafenyegetett területről a személyeket a fenti megjelölt helyre kell irányítani. 

 

A szolgálatvezető a kiürítés megkezdésével egy időben értesíti: a válságstáb tagjait. 

    

  - B és D épületben a kiállítás megbízott vezetőjét 

 

 

5.Az „E”-„G” épületekre vonatkozóan: 

 

A bomba fenyegetéssel egyidejűleg elrendelem, hogy bárki, vagy bármely szervezeti egység a 

fenyegetésről történő tudomásszerzést követően arról a tényről hívja a „C” diszpécserszolgá-

latnak a 4199 telefon számát (központi diszpécser szolgálat), aki haladéktalanul  értesíti a 

szolgálatvezetőt. 

 

A biztonsági szolgálat diszpécserszolgálata  az ügyvezető igazgató és a  szolgálatvezető érte-

sítésével egy időben telefonon keresztül a bombafenyegetésről tájékoztatja – 4190 –az „E” 

diszpécser szolgálatot . 
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Az „E”  diszpécser szolgálat a vétel után:  a biztonsági szolgálat többi tagjával közösen 

-személyesen - értesítik az épületben tartózkodó személyeket.  

  

Az értesítés után az épületben lévő személyek vizsgálják át saját területeiket, annak 

érdekében, hogy nincs-e idegen csomag, vagy tárgy. 

 

A szolgálatvezető a diszpécsertől kapott jelzés után  a Készenléti Rendőrség Tűzszerész 

szolgálatának -a 432-7322 telefonon -(vagy tegyen bejelentést a 112-es általános segélyhívó 

telefonon) egyidejű értesítése után  elrendeli  a bombafenyegetett területre a kiürítés megkez-

dését. 

 

A szolgálatvezető kiürítés megkezdéséhez telefonon keresztül intézkedik az „E” diszpécser 

szolgálata felé, aki a  tűzjelző irritálásával – tűzjelző szirénáinak megszólaltatásával – a 

kiürítésről tájékoztatja az épületben tartózkodókat. 

      

A tűzjelző szirénáit addig kell működtetni, amíg a kiürítés be nem fejeződik. 

  

A szolgálatvezető a Tűzszerészek értesítése után  a továbbiakban a tőlük kapott utasítások 

alapján végzi a feladatát. 

  

Az „E”, „G” épületekből a kiürítésre   biztonsági területként a parkban az „A” épület előtti 

füves területet nevezem ki. 

A bombafenyegetett területről a személyeket a fenti megjelölt helyre kell irányítani. 

 

A szolgálatvezető a kiürítés megkezdésével egy időben értesíti a válságstáb tagjait. 

   

  

6.A kiértesítendő személyek neve és telefonszáma: 

 

1.   Ince Zsolt ügyvezető igazgató,                 06  

2. Bencs Kálmán biztonságtechnikai megbízott                                   06-30-9323-197 

3. Járai Szabolcs                                                                                    06     

4. Szűcs Gábor                                         06- 

   

A bombafenyegetés történhet írásban, vagy szóban, általában telefonon keresztül ( A telefo-

non érkező bejelentés után a 2.sz.  mellékletet haladéktalan ki kell tölteni.) 

 

Az írásban történő fenyegetés nem túl gyakori. E tekintetben azok a helyek jöhetnek elsősor-

ban számításba, ahol viszonylag gyakran vesznek át  postai, vagy egyéb küldeményeket. 

  

Telefonhívás útján közölt bombafenyegetés célpontja általában: 

1. telefonközpont, 

2. pénztárak, 

3. igazgatók, 

4. biztonsági szolgálat 
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Amennyiben bárki telefonhívás útján bombafenyegetésről szerez tudomást,  az alábbiakat 

tegye: 

1. ha lehetséges, rögzítse a bejelentést, a fenyegetést, majd ezt követően töltse ki a 2.sz. 

melléklet lapjait. 

2. A fenyegetés tényét azonnal, a jelenteni kell a „C” diszpécser szolgálatnak a 4199 

telefonszámon. 

 

  

6.Levélbomba: 

 

Az úgynevezett „levélbomba” felismerhetőségének jegyei: 

1. eltérő címzés: a feladó nincs jelölve, vagy olvashatatlan, míg a címzett pontosan túlzott  

precizitással, esetleg gépírással van feltüntetve, 

2.  „saját kezű felbontásra” jelzés, 

3. a mérethez képest észrevehetően nagyobb súly, illetve indokolatlannak tűnő vastagság, 

4. a levél kiegyensúlyozatlansága, 

5. kitapintható szerkezetek a levélben ( pl.: gombelem) 

6. olaj- illetve zsírfoltok a borítékon, 

7. szakadások a borítékon, esetleg kiálló drótok, 

8. jellegzetes szag, illat (gin, marcipán stb.) 

9. nem kért, nem várt küldemény. 

 

 

Amennyiben ezek közül a jegyek közül együttesen több is előfordul a küldeményen, azt 

„gyanús”-nak kell tekinteni  és az alábbi szabályok szerint kell eljárni: 

1. értesíteni kell a válságstáb vezetőjét, vagy valamely tagját, 

5. a küldeményt egy könnyen hozzáférhető helyre kell letenni és ezt követően nem sza-

bad hozzáérni. 

6. A helyiséget ki kell üríteni és – ha van mód rá – az ablakokat ki kell nyitni. 

7. A szomszédos  (oldalirányú, alsó és felső) helyiségekben dolgozókét értesíteni kell és 

lehetőleg az előző pont szerint kell eljárni, 

8. Gondoskodni kell arról, hogy az érintett területre a tűzszerészek megérkezéséig senki 

ne juthasson be. 

 

 

Mind a részleges, mind pedig a teljes kiürítésnél az épületek zárására irányadó szabályok sze-

rint kell eljárni. 

 

A lezárt területen a külön feljogosított személyeken kívül csak a biztonsági őrség tagjai lehet-

nek. 

 

A rendkívüli helyzet megszűnésekor a biztonsági területen tartózkodó személyeket értesíteni 

kell a bombafenyegetés megszűntéről. 
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7.Záró rendelkezések: 

 

Ezen utasítás rendelkezéseit a Kft munkatársaival és az érintett partnerekkel (alvállalkozók-

kal, terület bérlőkkel, kiállítás, rendezvény szervezőkkel, kivitelezőkkel stb.) – a rájuk vonat-

kozó mértékben – részletesen ismertetni kell. 

 

Gondoskodni kell arról, hogy meghatározott időközönként e témában elméleti és gyakorlati 

oktatás történjen évente legalább egy alkalommal. 

 

 

Jelen utasításomban foglalt – mellékleteivel együtt – üzleti titokként kell kezelni, har-

madik személy részére csak az ügyvezető igazgató engedélyével lehet kiadni. 

 

 

 

Jelen utasításom megjelenése napján lép hatályba . 

 

 

 

8. TEENDŐK A KIÜRÍTÉS MIELŐBBI VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN BOMBA-

RIADÓ  ESETÉN 

 

A Kft épületeit bombariadó  bekövetkezése esetén legfontosabb teendő- tekintettel az épület-

ben lévő nagy számú látogató közönségre – az épület elhagyása, a kiürítés gyors végrehajtása. 

 

Az épületek veszély esetén történő elhagyása – épületenként, figyelembe véve a menekülési 

utak számát, illetve az adott épület elhagyásának egyéb lehetőségeit is, a következők szerint 

hajtható végre: 

 

A B-C-D épületek bomba fenyegetettsége esetén a biztonsági terület: G épület és játszó-

tér közötti terület. 

 

8/1 B. épület 

 

 

Biztonsági Őrök: A tűzjelző rendszer  által nem vezérelt ajtókat  nyitják. A Hörmann kapu 

rendezvények ideje alatt folyamatosan nyitva van. 

A tűzgátló ajtóknál lévő biztonsági őrök az ajtó záródását a kiürítés idejéig akadályozzák 

meg, utána zárják az ajtókat, és győződjenek meg az ajtók bezáródásáról. 

Az épület kiürítése után az őr is hagyja el a veszélyeztetett területet. 

Az épületben lévő őrök segítsék az épületben tartózkodó személyek gyors eltávozását. 

Az épület kiürítése után az épület ajtajait nem kell becsukni.. Az őrök vizsgálják át a területet, 

hogy illetéktelen személy a  veszélyeztetett területen ne maradjon. 
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8/2 A földszintről: 

 

A  földszinten a bejárati  kapunál dolgozó 2 hostess a kordont elfordítja a kiengedő kapuk elé, 

ezzel a Shop-ot is lezárva 

A földszinti  térből a kiürítés az alábbi kijáratokon keresztül valósulható meg (figyelembe 

véve a menekülési utak, lejárati lépcsők számát, melyik lejárat használható) A ki-bejárati aj-

tóként használt „C” épületbe, a teherkapun keresztül a parkban , a „C” épület felőli oldalon 

lévő 2 db vészkijáraton keresztül a Parkba és az Ezredes út felőli 2 db vészkijáraton keresztül 

az Ezredes útra lehet kijutni. Az Ezredes út felőli kijárathoz ½ emeletet kell felfelé menni a 

lépcsőn. 

Kiállítások esetén: 

Egyes kiállítási területeken , installációknál dolgozó animátor a felhívást követően azonnal az 

kiállítási egység  bejáratához megy, közben távozásra szólítja fel az installációknál lévő láto-

gatókat és ha szabad az út a  Hörmann kapu irányában, akkor abba az irányba irányítja. 

Mozgásukban korlátozott látogatókat a területen lévő animátorok és biztonsági őrök segítsék a 

gyors  épület elhagyásában. 

A Shop-ban lévő vendégeket az ott dolgozók  szólítják fel távozásra. 

 

 

8/3 Galériáról 

 

 Marcibányi oldal galériáról (figyelembe véve a menekülési utak, lejárati lépcsők számát, 

hogy melyik lejárat használható) 2 db egyenes karú lépcsőn, valamint a függőhídon keresztül 

átjutva a „C” épület felőli galériára és onnan 2 db egyenes karú lépcsőn a földszintre, vala-

mint a galérián a tűzgátló ajtónál lévő oktatási térben lévő  lévő személyeket a  tűzgátló ajtón 

keresztül a „C” épületben, továbbá a függőhídon (Híd a jövőbe)  keresztül az épület másik 

részén lévő galériára át lehet jutni és onnan az ott lévő lejáratokon keresztül a földszintre. 

 

 A galérián lévő oktatási térben lévő személyeket az ott dolgozók szólítják fel a távozásra a 

tűzgátló ajtón keresztül, a rendezetlen számlák behajtásával a folyamatot nem lassíthatják. 

 

A galérián lévő kiállítási egységekből az ott lévő animátorok  azonnal kiürítenek, a helyisége-

ket  nem zárják, az ott lévő látogatókat a tűz által nem veszélyeztetett lépcsők felé terelik. 

 

Minden animátor köteles az általa felügyelt installációnál lévő látogatókat távozásra felszólí-

tani 

Az épület kiürítése után az animátorok és a helyszínen lévő  biztonsági őrök minden helységet 

ellenőrizve a hozzájuk legközelebb eső kijáraton távoznak és mennek a gyülekezésre kijelölt 

biztonsági helyre  - G- épület  és a játszó tér közötti terület - .  

 

A teljes üresség jelzése a szolgálatvezető feladata. 

A teljes üresség jelzése után a térben illetéktelen személy nem  tartózkodhat. 
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8/4 C. épület 

 

Az épület elhagyása (figyelembe véve a menekülési utak, lejárati lépcsők számát, hogy me-

lyik lejárat használható) szintenként a „B”, illetve a „D” épületek felé a tűzgátló ajtókon ke-

resztül lehetséges. 

A földszintről a bejárati ajtón keresztül, valamint a „B”, „D” épületek felé a tűzgátló ajtón 

keresztül lehet elhagyni az épületet. 

 

 

Biztonsági őrök: A tűzjelző rendszer  által nem vezérelt ajtókat nyitják. 

 Az önkiszolgáló étteremnél lévő teraszajtót, a Cafe Futuránál lévő tűzgátló ajtónál lévő őr 

nyitja, valamint az ott tartózkodókat kitereli a teraszon keresztül a parkba. 

a „C” recepciós a forgóajtót kézi vezérlésre állítja. 

Pénztár: azonnal bezár, jegyet nem értékesít. A pénztárosok a pénzt elzárják, kulcsot maguk-

nál tartják 

Egy fő pénztáros az utolsó látogató távozásáig a pénztárban marad. A távozó pénztáros felké-

szül a G-fogadó pénztárában az esetleges belépőjegy értékének visszatérítésére 

Ruhatár azonnal zár. Két ruhatáros a helyszínen marad az utolsó látogató távozásáig 

E-magyarország Pont azonnali ürítése az ott szolgálatot teljesítő őr közreműködésével, az 

ajtót az utolsó látogató után becsukja, de nem zárja. 

Az emeleten lévő   étterem vezetője az alkalmazottait utasítja a hely elhagyására, utoljára tá-

vozik, az ajtót nem zárja 

Pixel galériáról a látogatókat a terasz felé, vagy a földszint felé  tereli és utolsónak hagyja el a 

területet. 

Az emeleti büféből  és az étteremből  a vendégeket a „D” épület emeleti bejáratánál szolgálatot 

teljesítő őr a terasz felé irányítja 

Az őr az emeleti büfé mosdóját ellenőrizni, a látogatókat tereli a terasz irányába, ha üres, az 

ajtót nem zárja 

C” épület földszinti mosdóját a „D” épület földszinti bejáratánál szolgálatot teljesítő őr ellen-

őrzi, üríti 

 

A teljes üresség jelzése a szolgálatvezető feladata. 

A teljes üresség jelzése után a térben illetéktelen személy nem  tartózkodhat. 

 

 

 

8/5 D épület 

 

 

az épület elhagyása (figyelembe véve a menekülési utak számát , lejárati lépcsők számát,  a 

kijáratok számát, káreseménynél melyik lejárat használható) az alábbiak szerint lehetséges 

elhagyni. 

  

Az épülete kiürítése a demonstrátorok és a biztonsági őrök segítségével történik. 
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8/6 Galériaszint: 

 

A galériaszintről 1 db egyenes karú lépcsőn keresztül az emeleti szinten lévő tűzgátló ajtón 

keresztül a „C” épületbe, vagy a rámpán lejutva a földszintre lehet lejutni. 

 

8/7 Emeleti helyiségek: 

 

A kiállító térből és az előadó teremből (figyelembe véve a menekülési utak, lejárati lépcsők 

számát, hogy tűzesetnél melyik lejárat használható) a földszintre vezető lejáró rámpán keresz-

tül a földszintre, ahonnan a vészkijáraton keresztül, a bejárati ajtónál lévő tűzgátló ajtón ke-

resztül  a „C” aulába, továbbá  a lapozó kapun – teherkapun - keresztül a szabadba. Az eme-

letről a másik kijárat az emeleten lévő tűzgátló ajtón keresztül a „C” épületben, ahonnan az 

aulán keresztül a szabadba lehet jutni 

A kijelölt személy értesíti az Öveges teremben tartózkodókat és  az emelet műszaki, látoga-

tóktól elzárt részen dolgozókat. 

 

8/8 Földszinti helyiségek: 

 

A kiállító térből (figyelembe véve a menekülési utak, lejárati lépcsők számát, hogy kárese-

ménynél melyik lejárat használható) a bejárati – tűzgátló -  ajtón, a vészkijárati ajtón a „C” 

aula felé, majd innen a szabadban,  valamint a lapozó kapun  -  a teher kapun- keresztül a park 

felé lehet elhagyni a területet. 

A kijelölt személy értesíti a földszinti „D” előadóban tartózkodókat, a földszinti műszaki, 

látogatóktól elzárt részen dolgozókat. 

A ruhatár és shop azonnal zár, egy-egy ember az utolsó látogató távozásáig ott marad. 

 

Biztonsági őrök:  

A tűzgátló ajtóknál lévő biztonsági őrök az ajtó záródását a kiürítés idejéig akadályozzák 

meg, utána zárják az ajtókat, és győződjenek meg az ajtók bezáródásáról. 

A lapozó kapu – teherkaput a diszpécser  automatikusan nyitja, az épület kiürítése után az 

ajtót  nem kell becsukni 

Az épületben lévő őrök segítsék az épületben tartózkodó személyek gyors kiürítését. 

Az épület kiürítése után az animátorok és a helyszínen lévő  biztonsági őrök minden helységet 

vizsgáljanak át, hogy illetéktelen személy a területen ne maradjon, majd  a hozzájuk legköze-

lebb eső  kijáraton távozzanak és a kijelölt biztonsági helyre mennek – G épület és játszó tér 

közötti terület - . 

 

A teljes üresség jelzése a szolgálatvezető feladata. 

A teljes kiürítés  után a térben illetéktelen személy nem  tartózkodhat. 
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Az E-G épületek bombafenyegetettsége esetén a biztonsági terület:  A-B épület előtti 

füves terület. 

 

8/9  „E” épület: 

 

Az épületet a kialakított ajtókon, kijáratokon, lépcsőkön keresztül (figyelembe véve a mene-

külési utak, lejárati lépcsők számát, hogy káresetnél  melyik lejárat használható) az alábbiak 

szerint lehet az épületet kiüríteni. 

 

 

Teátrum: 

 

A Teátrum épület színház termének a főbejárattól nézve a jobb oldalán 4 db ajtó, a bal oldalán 

6 db ajtó van, melyen keresztül a hangzsilip folyosóra, majd onnan a jobb oldalon a folyosó 

északi és déli oldalán lévő vészkijáratokon,  keresztül lehet elhagyni a színház épületét. A bal 

oldalon a hangzsilip folyosót elhagyva az ajtókkal szemben lévő 3 db vészkijáraton, valamint 

a Kis Rókus utca és a park felőli ajtókon keresztül lehet elhagyni az épületet. A kiürítést a 

hostesek és a biztonsági őrök segítik a kijáratok irányába. 

 

I. emelet:   

 

A jobb oldali munkaterületet a művész bejártó felé eső lépcsőn lefelé haladva a fszt-ről a mű-

vész bejárón keresztül lehet elhagyni az épületet. 

Az I. emeleti irodarészből – északi és nyugati oldal – két lépcső van kialakítva, a jobb oldali 

lépcsőn lefelé haladva az „E” parkoló felé eső vészkijáraton lehet kimenni a parkba, illetve a 

Kis Rókus utcára, a bal oldalon a lépcsőn lefelé haladva, majd a földszintről az irodai főbejá-

raton keresztül a  Kis Rókus  utcára, vagy a piros-fekete termen keresztül haladva a színház 

főbejáratán keresztül a parkba lehet kijutni. 

 

II. emelet:   

   

 A II. emeletről az épület körbejárható és a tűz által nem veszélyeztetett lépcsőházon keresztül 

lehet a szabadba kijutni. A II. emeletről 4 lépcsőházon keresztül lehet leüríteni a területet. 

 

III. emelet:     
A III. emeletről az épület körbejárató a  tűz által nem veszélyeztetett lépcsőházon keresztül 

lehet a helyiségeket kiüríteni. A II. emeletről 4 lépcsőházon keresztül lehet elhagyni a terüle-

tet. 

 

8/10 „G” épület 

 

Padlás: 

 

A padlás és előterében lévő személyek kiürítése térből (figyelembe véve a menekülési utak, 

lejárati lépcsők számát, hogy tűzesetnél melyik lejárat használható) a vészkijáraton, majd az 
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ahhoz kapcsolódó épület külső oldalán kiépített lépcsőn lehet a parkba lejutni, vagy az épület 

belső terében a galériára 1 db  lépcsőn keresztül, és onnan 2 db lépcsőn a földszintre. A biz-

tonsági őrök és a hostesek segítik a vendégeket a helyszín elhagyásában, de a liftet nem hasz-

nálhatják.  

 

Galéria: 

 

A galéria két részre tagolódik, a rendezvények helyszínét adó, valamint a büfé része. 

A galériáról 2 db lépcső vezet le a földszintre mellyen keresztül (figyelembe véve a menekü-

lési utak, lejárati lépcsők számát, hogy tűzesetnél melyik lejárat használható) 1 db  egyenes 

karú lépcső a földszinti aulába, és 1 db csigalépcső vezet le a földszintre a szociális blokk 

felé. Továbbá egy kijárati ajtón át a szabadból is vezet a földszintre egy egyenes karú lépcső. 

Itt a hosteseken és az őrökön kívül a vendéglátó egység dolgozói is segítik a mentést. 

 

 

Földszint: 

 

A földszinten lévő és ideérkező személyek kiürítését az épület déli oldalán lévő 2 db bejárati 

és  a nyugati oldalán lévő  1 db vészkijárati ajtón (figyelembe véve a menekülési utak, lejárati 

lépcsők számát, hogy tűzesetnél melyik lejárat használható) keresztül lehet végrehajtani. 
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1.sz. melléklet 

 

Telefonon történő bombafenyegetés vétele esetén tanúsítandó magatartás és teendő in-

tézkedések. 

(Helyezze ezt az adatlapot telefonkészüléke közelébe!) 

 

a./ A fenyegetések vétele során tanúsítandó magatartás: 

 

- Maradjon nyugodt! Ne szakítsa meg a beszélgetést! 

- Jól figyeljen minden szóra! A beszélgetés tartalmát szó szerint jegyezze fel! 

- Minél több információt szerezzen!  

- Kérjen ismétléseket és pontosításokat, nyújtsa      hosszúra a beszélgetést. 

- Kísérelje meg a beszélgetés irányítását. 

 

 

b./ felteendő kérdések: 

 

Mikor (akarja tenni(?  ........................................................................................................ 

Hol (akarja tenni)?   …………………………………………………………………… 

Miért (teszi)?   ………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………….. 

Mit csinál?   …………………………………………………………………… 

Hogyan?   …………………………………………………………………… 

Mivel (teszi)?   …………………………………………………………………… 

Ki (teszi)?   …………………………………………………………………. 

Mit akar elérni?  ………………………………………………………………… 

Kinek a nevében teszi? ………………………………………………………………….. 

Jelentkezik-e még előtte? …………………………………………………………………… 

Honnan beszél?  ………………………………………………………………….. 

Ki beszél?   ………………………………………………………………….. 

 

c./ A fenyegetés és a követelés szó szerinti leírása: 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Készült-e hangfelvétel? Igen   Nem 

 

 

d./ Teendők: 

 

Késedelem nélkül jelentse a hívást 

- …………………………………..    telefon szám…………………………… 



MILLENÁRIS                              
NONPROFIT   Kft                             

1024. Budapest, Kis Rókus u. 16-20 

Tűzvédelmi Szabályzat 

   134. oldal, összesen: 143 

 

- biztonsági szolgálatnak 

 
 

 

 

TEENDŐK TŰZ ESETÉN 
 

 

 

 

A létesítmény  „D” tűzveszélyes osztályba tartozik 

 

 

 

1. A létesítmény jellemző adatai 

 

1.1./ A létesítmény elhelyezése 

 Budapest, II. ker. Kis Rókus u. 16-20.sz. 

 

 

2. Tűzjelző berendezés 

 

2.1./ Beépített tűzjelző berendezések. 

 

 

3.  Rendelkezésre álló tűzoltó eszközök 

 

3.1./ közterületen lévő földfeletti tűzcsapok 

3.2./ fali tűzcsapok 

3.4./ kézi tűzoltó készülékek. 

 

 

 

4. Tűzszakaszok kialakítása: 

 

Tűzszakasz alapterülete 

4.2./ „B”  épület :    6246,33 m
2
 

4.3./ „C” épület :    1929,58 m
2
 

4.4./ „D” épület :    2932,52 m
2
 

4.5./ „E” épület :    6622,34 m
2
 

4.6./ „G” épület:    2279,35 m
2
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5. Feltételezhető legnagyobb veszélyforrás 

 

 

5.1./ Tüzet elsősorban a tűzvédelem magatartási szabályainak be nem tartása, gondatlanság, 

figyelmetlen dohányzás, vagy szabálytalan nyílt láng használata (l: hegesztés, lángvá-

gás stb.), valamint a villamos és gázüzemű berendezés meghibásodása okozhatja. To-

vábbá számolni lehet/kell szándékos tűzokozással is. A legnagyobb tűzterhelésre az 

„E” épület díszletraktárában lehet számítani. 

 

 

Tűzjelzés módja, lehetőségei: 

 

   

 6.1 A Millenáris KFT területén tüzet jelezni az alábbi módon lehet 

 

 

a./ Beépített tűzjelző  hálózaton, emberi beavatkozás nélkül a tűzjelző    közpon-

tokba. 

 

  b./ Tűzjelző hálózaton keresztül, kézi tűzjelzőkkel. 

 

  c./ Telefonon keresztül a 105-ös hívószámon a tűzoltóság felé. 

 

A tűzjelző hálózaton keresztül érkezett tűzjelzéseket a tűzjelző központban lévő ügye-

letes személy késedelem nélkül telefonon keresztül továbbítja a 105-ös hívószámra a 

tűzoltóság felé. 

  Tüzet lehet jelezni továbbá a 112-es  telefonon keresztül. 

 

 

 

6.2  A tűz jelzésének tartalmaznia kell az alábbiakat: 

 

- A tűz pontos helyét, 

 

- Mi ég, mi van veszélyeztetve, a tűz mire terjedt át, 

 

- Emberélet van-e veszélyben, 

 

- Megkezdték-e a tűzoltást és milyen eszközzel. 

 

- A tűzjelzést adó nevét és a jelzésre használt telefonkészülék számát. 

 

6.2.1. A bejelentést nyugodt hangon, nem kapkodva, pontosan a lényegre törően kell 

megtenni. Minden esetben meg kell várni a tűzoltóság részéről a bejelentés 

nyugtázását. A tűzoltóság által feltett további kérdésekre is pontos választ kell 

adni. 
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6.2.2. A tűzoltóság felé minden tüzet, még a sikeresen eloltott tüzet is be kell jelen-

teni. 

 

6.2.3. A tűznek a tűzoltóság felé történt jelzése után, egyidejűleg riasztani kell a lé-

tesítményben tartózkodó minden személyt. 

 

 A riasztás történhet a hangos bemondón keresztül megnyugtató, pánikhangu-

latot nem előidéző szöveg bemondásával a B-C-D épületekre vonatkoztatva. 

A szöveg bemondása a „B” épület információs pultban a hangos bemondónál 

dolgozó animátor feladata  

 

 

 

6.3. A Millenáris  KFT területén tűzesetről a tűzjelzés után a kiértesítés az alábbiak sze-

rint történik: 

 

 

 

 

  6.3.1. A tűzjelzés vétele után minden esetben  a diszpécser szolgálat   

  értesíti: 

 

 

TÜZOLTÓSÁG  105, 

 

Kft bizt. techn. 

megbízott 

Bencs Kálmán 06 30 687 1998 

Ügyvezető igazgató Ince Zsolt 06  

Műszaki igazgató 

 

 06 30 498 7087 

a szolgálatban  lévő 

szolgálat vezetőt 

 rádión keresztül 

„B” információ: 

Hangos bemondó 

 4024, vagy a legközelebbi 

biztonsági őrön keresztül 

Mindenkori rendez-

vényügyeletes 

 Rádión keresztül 

 

  

 

További értesítések: 

 

 - orvosi ügyelet,  

 - karbantartókat. 06-30- 680 4416 telefonon 

 - Az Információ pultban lévő személyt aki , hangos bemondón keresztül felhívó szöveg    

   bemondásával segíti a kiürítést. 
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7.Teendők a tűzoltóság megérkezéséig 

 

 

8.1. A rendelkezésre álló felszerelésekkel – kézi tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok – a testi 

épség veszélyeztetése nélkül meg kell kezdeni, meg kell kísérelni a tűz eloltását. 

 

 

8.2. a tűzoltóság érkezésekor, a kapuk, ajtók nyitása, a vonulási útvonal biztosítása 

 

 

8.3. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság helyszínre érkezése után a tűzoltást az egység 

parancsnoka irányítja. Az általa adott utasításokat minden ki köteles maradéktalanul 

végrehajtani. Amennyiben a tüzet a tűzoltóság kiérkezéséig sikerült eloltani, a hely-

szint változatlan állapotban kell hagyni, illetve megőrizni a tűzvizsgálati eljárás ered-

ményes végzése céljából mindaddig, amíg a tűzvizsgáló a helyszínre ki nem érkezik. 

 

 

 

9. A Millenáris Kft   ügyvezető igazgatójának – igazgatóinak feladatai tűz, vagy káreset 

esetén 

 

 

9.1. A tüzeset tudomásukra jutása után meggyőződnek arról, hogy a hivatásos önkormány-

zati tűzoltóság riasztása megtörtént-e. 

 

9.2. A tüzeset helyszínén szükség szerint közvetlen segítséget nyújtanak a tűzoltás vezető-

nek és megszervezik a következő feladatok végrehajtását. 

 

9.3. Rendfenntartás, kiürítés részletes feladatait az alábbiak figyelembevételével a Bizton-

sági Szolgálat vezető határozza meg az adott körülményeknek megfelelően. 

 

9.4. Az épületben – legfőképp a veszélyeztetett hely közelében – tartózkodó személyek 

felderítése és azok menekítésében történő részvétel, a veszélybe került személyeknek 

a menekülő kijáratok felé történő irányítása, a Biztonsági Szolgálat feladata. 

 

9.5. A keletkezett tűz helyszínén és környezetében a biztonságos rend fenntartása, a pá-

nikhangulat kitörésének megakadályozását a Biztonsági Szolgálat látja el. 

 

9.6. Illetéktelen személyek belépésének, illetve azoknak a tűz helyszínén történő tartózko-

dásának megakadályozását a Biztonsági szolgálat látja el. 

 

9.7. Segítség nyújtás a tűz helyszínének változatlan állapotban történő megőrzésében a 

Biztonsági Szolgálat feladata. 

 

9.8. A zavartalan tűzoltási tevékenység végzésének feltételeit a Biztonsági Szolgálat látja 

el. 

 

9.9. A menekülési útvonalak a ki- és bejáratok, a lépcsőházak ajtóinak biztosítása a Biz-

tonsági Szolgálat feladata. 
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9.10. Műszaki mentés 

 

9.11. A tűz keletkezése helyén a villamos berendezések, villamos hálózat feszültségmente-

sítését és a gázellátás megszüntetését , a B épületben az árnyékolók felhúzását az adott  

területen lévő dolgozók, a karbantartók , vagy a Biztonsági Szolgálat  végzik a hely-

zetnek megfelelően.. 

 

9.12. A tűz, vagy robbanás környezetében keletkező, a tűzoltást és a vagyonmentést akadá-

lyozó romok eltávolítása, a személyek mentése, illetve kimenekítése. A  műszaki 

igazgató, akadályoztatása esetén főmérnök, vagy műszaki koordinátor , munkaidő 

után, vagy munkaszüneti napokon az előzőekben megnevezett személyek megérkezé-

séig  Biztonsági Szolgálat vezetője határozza meg a helyzetnek megfelelően. 

 

9.13. A tűzoltó gépjárművek beállásának, a tűzoltási és felvonulási terület biztosítása. A 

tűzoltást akadályozó parkoló gépjárművek eltávolítása a Biztonsági Szolgálat feladata. 

 

9.14. A tűz keletkezésének helyéről a legfontosabb, legértékesebb berendezések és irat-

anyagok elszállítása biztonságos helyre. A műszaki igazgató, akadályoztatása esetén a 

főmérnök, vagy a műszaki koordinátor irányításával, munkaszüneti napokon, és mun-

kaidőn túl , a fent megnevezett személyek megérkezéséig a Biztonsági Szolgálat vég-

zi. 

 

9.15. Tűzoltás: 

A tűz eloltásának megkísérlésében és a kárelhárításban történő részvétel a helyszíni 

tűzoltást vezető rányitása szerint minden dolgozó kötelessége. 

 

9.16. Egészségügyi ellátás: 

 

8.17. A tüzeset során esetleg megsérült személyek részére elsősegélynyújtás, a mentők érte-

sítése és azok fogadása.  Elsősegélynyújtó Csoport végzi. 

 

9.18.  A sérültek biztonságos helyre történő kisérése, szállítása és ellátása. Elsősegély csoport 

feladata. 

 

9.19. Egyéb rendkívüli esemény során (pl.: fenyegetettség) is érvényre kell juttatni jelzéssel, 

kiürítéssel és a meneküléssel , a rendfenntartással és a műszaki mentéssel kapcsolat-

ban meghatározott feladatokat. 

 

 

10. A munkavállalók feladatai. 

 

 

10.1.   A tűz észlelése esetén a tűzjelzés szabályainál leírtak szerint eljárni. 

 

10.2. A tűzoltás vezetőjének utasításait maradéktalanul végrehajtani. 
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10.3. Aktívan részt venni a tűzoltás, a rendfenntartás és kiürítés, a műszaki mentés és egész-

ségügyi feladatok végrehajtásába. 

 

11. Munkaidőn túl, illetve munkaszüneti napokon keletkező tűz esetén követendő eljárás 

 

10.1   A biztonsági szolgálat riasztja a tűzoltóságot. 

 

10.2.  Értesíti a 6.3 pontban  felsoroltakat. 

 

10.3. A rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel megkísérli a tűz oltását. 

 

10.4. Fogadja a kiérkező tűzoltóságot, kinyitja a bejárati ajtókat, tájékoztatja kiérkező egy-

ség parancsnokát a körülményekről, átadja a Tűzriadó Tervet, az épület szükség sze-

rint tartalékkulcsait. Végrehajtja a tűzoltó egység parancsnokának utasításait. 

 

11. A kiürítéssel kapcsolatos ismeretek 

 

                         A tűzesetek esetén a kiürítés útvonala és a 

               mentésben résztvevők feladata alapjaiban 

               megegyezik a bombariadóban leírtakkal. 

 

12.1. A létesítmény, az épület helyiségeinek kiürítésre számításba vett útvonalait állandóan 

szabadon kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad. Az útvonalak 

szélességét lecsökkenteni abba belenyúló berendezési tárgynak sem szabad. Az útvo-

nalon különböző berendezési tárgyakat, anyagokat, amelyek a személyek szabad moz-

gását akadályozhatják elhelyezni  tilos. 

 

12.2. A kiürítési útvonalban létesített nyílászárókat (ajtókat) nyitott állapotban kell tartani 

(kulcsra zárni Tilos.) 

 

12.3. A felügyelet nélküli, szabadba nyíló ajtók, vészkijáratok nyithatóságát belülről biztosí-

tani kell (a menekülés felőli oldalon). A rendszeresített tartalék- és vészvilágítás mű-

ködőképességét mindenkor biztosítani kell. 

 

12.4. A menekülésre szolgáló utakat –folyosókon és a kijárati ajtóknál – a menekülés útirá-

nyát mutató, sötétben is jól látható jelzőtáblákkal (irányfény) kell jelölni. 

 

13. Menekülési lehetősége 

 

13.1. A tüzeset során haladéktalanul gondoskodni kell az épület területén tartózkodó (pl: lá-

togatók stb.) eltávolításáról, illetve az épület mihamarabbi kiürítéséről. Ehhez fel kell 

használni a hangosbemondót, amelyen keresztül a látogatókat megfelelő információ-

val kell ellátni. 

 

12.2 Az épületek kiürítése, a bent  lévő látogatók kimenekítése után  biztosítani kell a  

            helyszint, hogy a veszélyeztetett területre illetéktelen személyek ne tudjanak bemenni. 

 

 

12.3 Az épületet a kiürítés után át kell vizsgálni, hogy nem maradt-e benn személy a  
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            veszélyeztetett területen. 

 

 

 

 

13. Egyéb utasítások 

 

 

 13.1. A Tűzriadó Tervet az alábbi helyeken kell elhelyezni. 

   

  Az épületek diszpécserszolgálatainak helyiségében. 

 

13.2. A Tűzriadó Tervben meghatározott feladatokat – oktatás keretében – minden dolgozó-

val, alkalmazottal – beosztásra való tekintet nélkül – ismertetni kell. Különös figyel-

met kell fordítani az egyes feladtatok végzésének ismertetésére. 

 

13.3. Évente legalább egy alkalommal tűzriadó gyakorlatot kell szervezni és ezen ellenőriz-

ni kell, hogy a dolgozók, alkalmazottak készségszinten ismerik- e a feladatok gyakor-

lati végrehajtását. 

 

                                                   A Tűzriadó Terv mellékletét képezi a létesítmény helyszínrajza   

 

 

 

 

14.  Biztonsági őrök létszámának meghatározása 

 

 

Az őrzés-védelem létszámot az épületek-helyiségek vészkijáratainak száma alapján határoz-

zuk meg. Ez az alaplétszám. A rendezvényre várható legnagyobb közönség létszáma alapján 

150 főnként további őröket igényelünk a biztonsági szolgálattól. Kockázatosabbnak ítélt ren-

dezvények esetén 100 fő vendég/ 1 fő őr arány javasolt! Az őrlétszám abban az esetben is 

ugyanennyi, ha külsős biztonsági szolgálatot hoz a bérlő. Külsős biztonsági szolgálat munka-

végzése esetén a 23/2011(III.8.) Korm. rendelet 10§ (4) bekezdésében foglalt dokumentumok 

egy-egy másolatát a szolgálatvezetőnek kell leadni. A helyszín megismertetéséről szóló okta-

tási napló másolatát szintén a szolgálatvezetőnek 

 

 

15. Az egészségügyi biztosítás rendjének meghatározása 

 

A Millenáris Nonprofit Kft. az Oxivit Kft-vel kötött szerződést a Millenáris egészségügyi 

szolgáltatás ellátásra. H-P 10:00-17:00 között, SZ-V 10:00-18:00 általános elsősegély ügyele-

tet biztosít a Teártrum (E épület) földszintjén található orvosi szobában. Érkezéskor felveszi a 

szoba kulcsát és aláírja a művészbejáró őreitől és aláírja a jelenléti ívet.  

500 fő felett saját rendezévny esetén, a rendezény idejére orvosi ügyelet, illetve 1000 főtől 

esetkocsit rendelünk az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet alapján 
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Az Oxivit Kft-nek nincs kizárólagossága, így a külső megrendelőknek nem kötelező tőlünk 

rendelnie az elsősegély ügyelet biztosítását, de ebben az esetben tájékoztatni kell a rendez-

vény ügyeletesét. 

 

 

16. Szabadtéri rendezvények esetére vonatkozó biztonsági 

előírások 

 

A Millenáris szabad területein tartott rendezvények esetén az alábbiakat rendelem el. 

A rendezvény megkezdése előtt 24 órával az arra jogosultsággal bíró meteorológiai szolgálta-

tótól  folyamatos, óránkénti időjárás jelentést kell megrendelnie a rendezvény szervezőjének. 

A megrendelés tényét a szerződéskötéskor csatolnia kell a szerződéshez. Amennyiben a szol-

gálattól a rendezvény napján folyamatosan olyan jelentés jön, mely a rendezvény lebonyolítá-

sát veszélyeztető időt prognosztizál a mindenkori rendezvényügyeletes összehívja a válság-

stábot, akik döntenek a rendezvényről. (Javasoljuk „esőnap” megjelölését is.)  A szabadtérre 

nincs törvényi szintű előírás kiürítés számításra, de a Millenárison megtartott eddigi rendez-

vények tapasztalatai alapján  a 5.000 fő biztonságos eltávolítása garantált rendkívüli esemény 

esetén.  

 

17.  A rendezvényekre való beléptetés és kiléptetés rendje 

 

 

17.1  A   B-C-E-G jelű épületek esetén: 

 

A beléptetés valamennyi rendezvényre úgy történik, hogy a beléptető ponton (mely változtat-

ható) keresztül történő áthaladás során a belépőjegyet az arra kijelölt hostesek, vagy a külsős 

biztonsági cég emberei kérik el a vendégektől. Mivel a jegyek sorszámozottak, így a rendez-

vényre beengedhető létszám könnyen követhető, hiszen csak az engedélyezett mennyiség ke-

rül kiadásra a pénztár felé. Ingyenes rendezvény esetén kézi számlálót kell alkalmazni, mely-

nek számlálóját rendszeresen ellenőrizve nyomon követhető a programhelyszíneken a lét-

szám. A Tátrumban a nézőtéren a közönség létszáma nem haladhatja meg a rendezvénytartási  enge-

délyben  meghatározott  1116 főt. Ennek betartásáért a mindenkori rendezvényügyeletes a fele-

lős!!! Amennyiben a „Piros-Fekete” galérián valamilyen rendezvény van, ügyelni kell arra, hogy a 

nagyterembe akkor se menjen be a megengedett 1116 főnél több. Ilyen kettős rendezvények esetén 

kézi (takkeres) számlálással kell a létszámot folyamatosan ellenőrizni. 
Amennyiben kiállítás, vagy más  olyan rendezvényt tartunk, ahol folyamatosan cserélődő 

vendéglétszám várható, (rendszerint ingyenes rendezvények ezek) akkor a beléptető pont mel-

lett a kiléptető pontok mellett is kézi számlálóval kell ellátni egy  jegykezelőt. 

Folyamatos kommunikációval tudjuk elérni, hogy a tömeg ne érje el a beengedhető létszám-

nál 10% -al nagyobb összlétszámot. Ez a 10% nem megengedett és betervezett plusz létszám, 

hanem a kézi számlálásból adódó eltérés. 

 

18. A rendezvények biztonságos lebonyolításában 
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     résztvevők feladatai  

 

 Rendezvény ügyeletes:  

Rendezvények megkezdése előtt beszerzi a szükséges nyilatkozatokat, amelyek a 

rendezvények lebonyolításához elengedhetetlenek. ( oktatásokra, berendezésekre, 

díszletekre, pirotechnikára, érintésvédelemre, lángmentesítésre, stb… gondolva) 

               Megtartja az eligazítást a vendégek beengedése előtt legkésőbb egy órával 

               Meghatározza a hostesek és biztonsági őrök feladatait (jegyszedés módja, őrök  

               figyelmének felhívása pl: fotósok-sajtósok, különlegességek a produkcióval 

               kapcsolatban stb.. tevékenységére) 

               Ellenőrzi az egészségügyi szolgáltató meglétét a helyszínen 

               Szabadtéri rendezvény esetén a meteorológiai tájékoztatást folyamatosan 

               figyelemmel kíséri. 

 

 

 

18.2. A biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködő rendezvény biztosító        

vagyonőrök  általános feladatai,  rendkívüli esemény bekövetkeztekor. 

 

 

Rendkívüli esemény fogalma: Minden olyan szokatlan, váratlan, a normális életviteltől eltérő 

jelenség, mely az életet, javainkat veszélyeztető hatások következtében állt elő. 

( rendkívüli időjárási helyzet, tűzeset, bombafenyegetés, elemi csapás, közbiztonságot veszé-

lyeztető tényezők stb. ) 

 

Az egyik legfontosabb tényező a biztosításban résztvevő teljes biztonsági személyzet (va-

gyonőrök, rendezők, hostok, hostessek, ruhatárosok, takarítók, vendéglátó ipari személyzet) 

eligazítása, felkészítése a váratlan nem kívánt eseményekre, valamint a maradéktalan együtt-

működés. 

 

Az első és legfontosabb feladat a rendkívüli események megelőzésében, hogy  a szokatlan 

helyzeteket, jelenségeket  jelezzék időben az illetékes szervnek, (Rendőrség, Tűzszerészek, 

Tűzoltóság, Katasztrófa elhárítás, Mentők, Önkormányzat) akik megfelelő felderítés és hely-

zetértékelés birtokában döntenek a további teendőkről. Ezzel egy időben értesíteni kell a ki-

ürítési tervben meghatározott vezetőket is. 

 

Ezt megelőzően vagy egy időben a várható káresemény megelőzésére a személyes beavatko-

zást is meg kell kísérelni, figyelmeztetve a veszélyre mindazokat, akiket közvetlenül érint és 

lehetőség szerint lokalizálni a kárt és biztosítani a kárhelyet. 

Meg kell tenni mindazon intézkedéseket, melyek a kárértékelést, az élet- és vagyonmentést 

szolgálják 

Alapelv, hogy az életmentés az elsődleges. A veszélybe kerültek kimenekítése minden más 

beavatkozást megelőz. A Mentők megérkezéséig meg kell adni a tőlük telhető szakszerű első-

segélynyújtást. 

Tűz esetén meg kell kísérelni a tűz eloltását a rendelkezésre álló eszközökkel, amennyiben ez 

lehetséges. 
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   143. oldal, összesen: 143 

 

A mentőegységek megérkezése után az irányítást átveszi az erre szakosodott szervezet-

Tűzoltóság-Rendőrség-Tűzszerészek-Katasztrófaelhárítás, Mentők illetékes vezetője, a Kár-

hely parancsnok, továbbiakban az Ő utasításaik szerint kell tevékenykedni. 

 

A legfontosabb intézkedések sorrendje a következő:  a riasztás, a tájékoztatás, a  kiürítés, a 

kimenekítés, a  lokalizálás, az életmentés, értékmentés. 

A menekítés-kiürítés során figyelemmel kell lenni a közbiztonságot, köz-és egyéni vagyon-

tárgyakat  érintő, nem kívánatos cselekményekre, személyekre. 

 

A veszély elhárulása után a műszaki személyzettel közös feladat a kár felderítése-elhárítása, 

az üzemzavar elhárítása, kárstabilizálás. 

 

 

 

 

19.A Millenáris egy-egy rendezvényhelyszínének maximális  

    vendéglétszáma a kiürítés számítás alapján a következő: 

 
„B” csarnok –     900 Fő a földszinten 

                           300 Fő az „Íves”galérián 

                           300 Fő a „Szögletes” galérián 

 

„C” épület          200 Fő 

 

„D” épület       300 Fő 

 

„E” épület „Teátrum”     1116 Fő 

                    „Hajó”          50 fő 

                   Piros-fekete  191 fő 

 

„G” épület-  „Fogadó padlás”        90 Fő 

                      „Fogadó Földszint” 600 Fő 

                      „Fogadó galéria”     150 Fő 

 

Szabadtér:    5000 Fő 

                        
 


