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Rendelkező rész 
 
 
A tűz elleni védekezésről , a műszaki mentésről és a tűzoltóságról  szóló 1996. évi XXXI. törvény 19 § 
/1. bek,/, valamint végrehajtására kiadott 30/1996(XII.6) BM számú  rendeletben előírtak  alapján az 

”DEBRECENI  CAMPUS” Nonprofit Közhasznú  Kft. 
 
telephelyein, bérleményeiben, ideiglenes rendezvényein   ezen  ” Tűzvédelmi Szabályzat ”-ban foglaltak  
végrehajtását és folyamatos betartását rendelem el. 
 
A 1996. évi XXXI. törvény,  végrehajtására  a  28/2011. (IX.6.)  BM. számú rendelettel közétet 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat -ban ( OTSZ )   a  tűzvédelmet  érintő egyéb hatályos 
jogszabályokban,  Magyar Szabvány -ban ,  tűzvédelmi szabályzatban foglalt  előírások   betartása, 
betartatása  kötelező valamennyi munkavállalóra, látogatóra  és érdeklődőre. 
A tűzvédelmi szabályzat előírását valamennyi munkavállaló köteles elsajátítani, betartani és betartatni. 
Nem a KFt. állományában levő, de annak területén munkát végző munkavállalóval is meg kell 
ismertetni a tűzvédelmi szabályzat reá vonatkozó előírásait. 
A munkavállalók  az ügyvezető igazgató/k/ által hozott tűzvédelmet érintő ügyekben annak felül 
bírálatára  – az ügyvezető igazgató/k/ megkerülésével – közvetlenül nem fordulhatnak a hivatásos  
tűzoltósághoz.   
 
A tűzvédelmi szabályzat, valamint  egyéb tűzvédelmi előírásokat megsértő  felelőségre vonásáról a 
szabályzat  8. fejezete rendelkezik. 
 
 
A ” Tűzvédelmi Szabályzat ” a jóváhagyást követő nap lép hatályba és visszavonásig marad érvényben, 
egyben a 2011. év május 16.  dátummal kiadott szabályozás hatályát veszti.  
 
 
 
 
D e b r e c e n, 2012. március 6. 
 
 
 
 
 
 
 
  Páll  László                             Miklósvölgyi  Péter 
  üzemeltetési- fejlesztési              kereskedelmi-szolgáltatási  

   ügyvezető igazgató           ügyvezető  igazgató  
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1.   Tűzvédelmi  Szervezet 
 
1.1  Ügyvezető igazgatók    
 
A kereskedelmi- szolgáltatási, üzemeltetési - fejlesztési  ügyvezető igazgató  felelős a  Kft. tűzvédelmi 
helyzetéért, a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban, szabályzatokban foglaltak végrehajtásáért. 
Az ügyvezető igazgatók együttesen   kötelesek  tűzvédelmi szabályzatot kiadni és a végrehajtást 
ellenőrizni, vagy ellenőriztetni Az  általános ellenőrzést  az üzemeltetési és fejlesztési ügyvezető 
igazgató  és a  tűzvédelmi megbízott  egyeztetve végzi. 
 
1.1.1   A kereskedelmi- szolgáltatási ügyvezető igazgató   : 
 

  Felelős : 
• a  Kft. tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban, 

szabályzatokban foglaltak végrehajtásáért; 
• a tűzvédelem tárgyi, személyi feltételeinek biztosításáért; ezen feladatát személyesen, illetve 

szolgáltatás igénybevételével látja el. 
• Az ügyvezető igazgató köteles  tűzvédelmi szabályzatot kiadni és a végrehajtást ellenőrizni, 

vagy ellenőriztetni Az  általános ellenőrzést  az  ügyvezető igazgató illetve  a 
szolgáltatásként igénybe vett  tűzvédelmi megbízott  egyeztetve végzi. 

 Hatásköre alapján felel a székhely, telephely, a végzett tevékenységek   tűzvédelmi előírásainak 
betartásáért, betartatásáért. 

 Az Üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgató távolléte esetén közvetlen  felügyeletet gyakorol a 
tűzvédelmi  tevékenységet polgári jogi megállapodás alapján vállalkozásban végző  /  továbbiakban: 
tűzvédelmi megbízott /   felett.  

 Gondoskodik a munkavállalók, foglalkoztatottak  ( továbbiakban : munkavállaló) alkalmazáskori, 
ismétlődő tűzvédelmi oktatásáról a tűzvédelmi megbízott bevonásával.  

 Köteles a  hatósági szemléken, részt venni, vagy képviseltetni magát. Részt vétel esetén nyilatkozat 
tételére jogosult. 

 Intézkedést tesz az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére.  
 Jogosult  személyesen  részt venni    tűzvédelmi  ellenőrzésen. 
 A tűzvédelmi helyzetre  kiható változást  az illetékes hivatásos  tűzoltóság felé  annak megkezdése 

előtt 15 nappal bejelenti.  
 Tájékoztatja a tűzvédelmi megbízottat a tűzvédelemre  kiható tervezett változtatásról. 
 Irányítási hatáskörébe tartozó területen keletkező tűz tudomására jutása esetén azonnal tájékoztatja 

az üzemeltetési –fejlesztési ügyvezető igazgatót  , tűzvédelmi megbízottat.  A  tűzoltóság 
közreműködése nélkül eloltott tűzet - amennyiben tűzeseti hatósági bizonyítvány kérése  szükséges - 
késedelem nélkül jelenti  a hivatásos  tűzoltóságnak. 

 Tudomására jutott tűz esetén azonnal tájékoztatja  A  tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tűzet 
- amennyiben tűzeseti hatósági bizonyítvány kérése  szükséges - késedelem nélkül jelenti  a 
hivatásos  tűzoltóságnak.   

 A szerződés szerinti munkaterületen keletkező és tudomására jutott  tűz esetén  - a tűzoltóság 
közreműködése nélkül eloltott tűz esetén is -  azonnal tájékoztatja    a tevékenységet végző helyszín 
felelős vezetőjét.   

 Gondoskodik arról, hogy a tűz helyszíne  a vizsgálat  befejezéséig változatlanul  maradjon, szükség 
esetén biztosítja  a kárterület őrzését, 

 Rendkívüli eseménykor  a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott  meg 
nem érkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást. 

 Évente értékeli a Kft. tűzvédelmi helyzetét, szűkség esetén intézkedést tesz javítására. 
 Gondoskodik  a tűzvédelmi iratok egy helyen tárolásáról 
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1.2  Üzemeltetési  -  fejlesztési ügyvezető igazgató  ! 
 

 Az ügyvezető igazgató   felelős : 
• a  Kft. tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban, 

szabályzatokban foglaltak végrehajtásáért; 
• a tűzvédelem tárgyi, személyi feltételeinek biztosításáért; ezen feladatát személyesen, illetve 

szolgáltatás igénybevételével látja el. 
• Az ügyvezető igazgató köteles  tűzvédelmi szabályzatot kiadni és a végrehajtást ellenőrizni, 

vagy ellenőriztetni Az  általános ellenőrzést  az  ügyvezető igazgató illetve  a 
szolgáltatásként igénybe vett  tűzvédelmi megbízott  egyeztetve végzi. 

 Hatásköre alapján felel a székhely, telephely, a végzett tevékenységek   tűzvédelmi előírásainak 
betartásáért, betartatásáért. 

 Ellenőrzi,  ellenőrizteti a tűzvédelmi előírások megtartását, megtartatását.  Évenként legalább 
egyszer részt vesz -  a tűzvédelmi megbízottal közösen szervezett - átfogó tűzvédelmi ellenőrzésen. 
Intézkedést tesz a feltárt hiányosságok megszüntetésére. 

 Közvetlen  felügyeletet gyakorol a tűzvédelmi  tevékenységet polgári jogi megállapodás alapján 
vállalkozásban végző  /  továbbiakban: tűzvédelmi megbízott /   felett.  

 Gondoskodik a munkavállalók, foglalkoztatottak  ( továbbiakban : munkavállaló) alkalmazáskori, 
ismétlődő tűzvédelmi oktatásáról a tűzvédelmi megbízott bevonásával.  

 Köteles a  hatósági szemléken, részt venni, vagy képviseltetni magát. Részt vétel esetén nyilatkozat 
tételére jogosult. 

 Intézkedést tesz az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére.  
  Fejlesztések, beruházások  előkészítése  és megvalósítása, munkaeszközök beszerzése során   a  

tűzvédelmi előírásokat  érvényesíteni. 
 A tűzvédelmi helyzetre  kiható változást  az illetékes hivatásos  tűzoltóság felé  annak megkezdése 

előtt 15 nappal bejelenti.  
 Tájékoztatja a tűzvédelmi megbízottat a tűzvédelemre  kiható tervezett változtatásról. 
 Gondoskodik  a jogszabályokban, szabványokban vagy tűzvédelmi határozatokban előírt tűzvédelmi  

berendezések kiépíttetéséről, eszközök beszerzéséről, üzemképes állapotban tartásáról.   
 Irányítási hatáskörébe tartozó területen keletkező tűz tudomására jutása esetén azonnal tájékoztatja a 

tűzvédelmi megbízottat.  A  tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tűzet - amennyiben tűzeseti 
hatósági bizonyítvány kérése  szükséges - késedelem nélkül jelenti  a hivatásos  tűzoltóságnak. 

 A  felügyeleti munkaterületén keletkező és tudomására jutott  tűz esetén  - a tűzoltóság 
közreműködése nélkül eloltott tűz esetén is -  azonnal  tájékoztatja a  kereskedelmi- szolgáltatási 
ügyvezető igazgatót tűzvédelmi megbízottat, szükség esetén gondoskodik a helyszín  biztosításáról, 
őrzéséről. 

 Gondoskodik arról, hogy a tűz helyszíne  a vizsgálat  befejezéséig változatlanul  maradjon, szükség 
esetén biztosítja  a kárterület őrzését, 

 A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft.  területén, vagy munkavállalói által külső 
munkaterületen  végzett  alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet    - szükség esetén konzultálva a  
tűzvédelmi megbízottal -  engedélyezi, vagy a  munkát elrendelő által kiállított engedélyt 
láttamozza. / 1 számú melléklet /   Szükség esetén   tűzoltói felügyeletet biztosít..   

 Rendkívüli eseménykor  a helyszínen tartózkodva a tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott  meg 
nem érkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást. 

 Évente megtartott oktatás  keretében értékeli a Kft. tűzvédelmi helyzetét, szűkség esetén intézkedést 
tesz javítására. 

 Gondoskodik  a tűzvédelmi iratok egy helyen tárolásáról 
 Hatásköre alapján felel a telephelyek, ideiglenes rendezvény helyszínek  tűzvédelmi előírásainak 

betartásáért, betartatásáért. 
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1.3  A  tűzvédelmi  megbízott ( tűzvédelmi előadó) munkája  megbízása alapján 

  kiterjed : 
 

 Az évenkénti  és eseti  tűzvédelmi oktatásra, felvilágosításra. 
 A  jogszabályi kötelezettségek megtartatásának  ellenőrzésére. 
 A tűzvédelmi szabályzat, tűzveszélyességi osztályba sorolás  jóváhagyásra való előkészítésére, 

szükség szerinti átdolgozásra. 
 Az ügyvezető igazgató   tájékoztatása alapján  a tűzvédelmi helyzetre kiható változás  bejelentés 

előkészítésére.  
 Részt vehet a  hatósági szervek eljárásain, részt vesz  az ügyvezető igazgató   által szervezett  

tűzvédelmi  ellenőrzéseken.  Önállóan is  végez ellenőrzést.  
 Fejlesztések, beruházások  előkészítése  és megvalósítása során  elősegíti a tűzvédelmi előírások 

érvényre juttatását. 
 Igény esetén véleményezi az  alkalomszerű  tűzveszélyes tevékenység engedélyezési  feltételeit, 

szükséges esetben Önállóan is engedélyezhet.  Az üzemeltetési – fejlesztési igazgató távolléte  
esetén  -  láttamozza a külső cég által kiállított alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére 
szolgáló engedélyt. 

  Súlyos tűzvédelmi szabályszegés  felfedése esetén  felelőségre vonást kezdeményez az 
üzemeltetési – fejlesztési  ügyvezető igazgató igazgatónál. 

 Rendszeresen ( havonta legalább egyszer)  kapcsolatot tart az üzemeltetési - fejlesztési  ügyvezető 
igazgató igazgatóval. 

 Negyedévenkénti rendszerességgel ellenőrzi a készenlétben tartott kézi tűzoltó készülékek, fali 
tűzcsapok készenlétben tartóra háruló ellenőrzési feladatát. 

 Rendkívüli esemény  során  a helyszínen tartózkodva   a tűzoltóság meg nem érkezéséig irányítja a 
mentést, tűzoltást. 

 
1.4 Klubház vezető 
 

 Felel a  klubház telephely  és rendezvényei tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért. 
 A rendezvény megengedett létszámának elérésekor intézkedik a beengedés felfüggesztésére. 

o A  megengedett létszámot  a működési engedély tartalmazza. 
 Részt vesz az irányításához tartozó telephelyen tartott  hatósági ellenőrzésen, nyilatkozat tételére 

nem jogosult. 
 Részt vesz a felügyelete alá tartozó munkaterületen a munkáltató által szervezett ellenőrzésen.  
 Figyelemmel kíséri a rendezvényre érkezők létszámát,  a kiürítési tervben meghatározott létszám 

elérésekor intézkedik a belépők korlátozására.   
 A bekövetkezett és tudomására jutott tüzet jelenti a hivatásos  tűzoltóságnak, az üzemeltetési - 

fejlesztési ügyvezető igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak, szükség esetén gondoskodik a helyszín 
biztosításáról.  A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tüzet is jelenti az üzemeltetési – 
fejlesztési  ügyvezető igazgató igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak. 

 Rendkívüli eseménykor a  helyszínen tartózkodva a  tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott  meg 
nem érkezéséig irányítja a menekítést,  mentést, tűzoltást. 

 
1.5  Rendezvény felelős 
 

 Felel a   rendezvényei tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért. 
 Figyelemmel kíséri a rendezvényre érkezők létszámát,  a működési engedélyben meghatározott 

létszám elérésekor intézkedik a belépők korlátozására.   
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 Részt vesz az irányításához tartozó telephelyen tartott  hatósági ellenőrzésen, nyilatkozat tételére 
nem jogosult. 

 A  felügyelt rendezvény helyszínen  bekövetkezett és tudomására jutott tüzet ha szükséges  jelenti a 
hivatásos  tűzoltóságnak, riasztja  a bent tartózkodókat a rendelkezésre álló hangosító berendezés 
használatával,  minden esetben azonnal jelent  az üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető  igazgatónak, 
tűzvédelmi megbízottnak, szükség esetén gondoskodik a helyszín biztosításáról.  A tűzoltóság 
közreműködése nélkül eloltott tüzet is jelenti az üzemeltetési – fejlesztési  ügyvezető igazgató 
igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak. 

 Rendkívüli eseménykor a  helyszínen tartózkodva a  tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott  meg 
nem érkezéséig irányítja a menekítést,  mentést, tűzoltást. 

 
1.6  Élelmezési igazgató 
 

 Felel  az általa felügyelt egységek és rendezvények tűzvédelmi előírásainak betartásáért, 
betartatásáért. 

 Részt vehet  a felügyeleti területen végzett hatósági ellenőrzésen, nyilatkozat tételére nem jogosult. 
 Részt vesz a felügyelete alá tartozó munkaterületen a munkáltató által szervezett ellenőrzésen.  
 A bekövetkezett és tudomására jutott tüzet ha szükséges  jelenti a hivatásos  tűzoltóságnak, minden 

esetben az üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető  igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak, szükség 
esetén gondoskodik a helyszín biztosításáról.  A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tüzet is 
jelenti az üzemeltetési – fejlesztési  ügyvezető igazgató igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak. 

 Rendkívüli eseménykor a  helyszínen tartózkodva a  tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott  meg 
nem érkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást. 

 Szervezi a felügyelete  alá tartozó munkaterületen dolgozók tűzvédelmi oktatását a tűzvédelmi 
megbízottal egyeztetve. 

 
1.7  Konyha,  büfé vezető 
 

 Felel az üzemeltetett helyiségek   tűzvédelmi előírásainak betartásáért, betartatásáért. 
 Részt vesz a hatósági ellenőrzésen, nyilatkozat tételére nem jogosult. 
 A bekövetkezett és tudomására jutott tüzet jelenti a  hivatásos  tűzoltóságnak, az üzemeltetési és 

fejlesztési ügyvezető igazgató igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak, szükség esetén gondoskodik 
a helyszín biztosításáról.  A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tüzet is jelenti az üzemeltetési 
– fejlesztési  ügyvezető igazgató igazgatónak, tűzvédelmi megbízottnak. 

 Rendkívüli eseménykor a  helyszínen tartózkodva a  tűzoltóság, vagy a tűzvédelmi megbízott  meg 
nem érkezéséig irányítja a mentést, tűzoltást. 

 
1.8  Rendezvény hangosító 
 

 A  tudomására jutott tűz, vagy egyéb rendkívüli esemény során, ha szükséges a rendezvény helyszín 
kiürítése  tájékoztatja a bent tartózkodókat  az általa  kezelt berendezés útján a kiürítés 
szükségességéről.  

 Felkapcsolja  a rendezvény helyszín általános világítását. A kiürítés ideje alatt  türelemre inti a 
közönséget.  

 
1.9    Rendezvényen közreműködő rendész 
 

 Közreműködik a rendezvény  közönségre vonatkozó tűzvédelmi előírásainak betartatásánál. 



Debreceni Campus Nonprofit közhasznú Kft 
Debrecen, kassai u.26. tűzvédelmi szabályzat  2012.3.6. 

Összeállította:  Serbán György tűzvédelmi vállalkozó 
  Tel.: 06-  30- 9550-158 
 

7

 A  felállítási helyen  levő rendész  az általa tapasztalt, vagy neki jelentett  eseményt  azonnal   jelzi  a 
közvetlen vezetőjének,  aki a  azonnal jelenti az eseményt  a rendezvény felelősnek.  
Szükséges esetben azonnal riasztja a Hivatásos  Tűzoltóságot  az 105 telefonszámon, a közelében 
tartózkodókat  hangos szóval. 

 Amennyiben a hivatásos   tűzoltóság, valamint a rendezvényen tartózkodók riasztása nem szükséges, 
a  kapott jelzés alapján a riasztást nem eszközli, de az eseményt azonnal jelenti a részére 
meghatározott személyeknek. 

 Mentés, kiürítés elrendelésekor segíti a bent tartózkodókat a biztonságos kiürítés  végrehajtásában. 
Nyugalomra szólítja fel a közelében tartózkodókat 

 A beengedést végző rendész   elrendelt beléptethető létszám korlátozás esetén  a kapott utasításnak 
megfelelően jár el a  beengedésnél. 

 Tűz közelében a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel megkezdi a tűz oltását,  terjedésének 
gátolását. 

 Helyileg eloltott tűz esetén biztosítja a helyszínt az intézkedésre jogosult személy/-ek/ 
megérkezéséig. 

 Mentés vezetésére jogosult helyszínre érkezése után  végrehajtja/ák/ annak  utasításait 
  
1.10  Munkavállaló 
 

 A munkája végzése során köteles a  vonatkozó tűzvédelmi előírásokat megismerni,  megtartani, 
megtartatni. 

 Közelében keletkező tűz észlelésekor szükség esetén azt azonnal jelenti hivatásos  tűzoltóságnak a 
portaszolgálatnak, vagy a rendész  dolgozóknak, hangos szóval  riassza a közelben tartózkodókat, 
lehetősége szerint közreműködik a tűz oltásánál, anyagi javak mentésénél.  Tűz oltáshoz igénybe 
veheti a helyszínen rendelkezésre álló tűzoltó eszközöket.  A tűzoltóság közreműködése nélkül 
eloltott tüzet is jelenti  közvetlen munkahelyi vezetőjének.  

  Helyileg eloltott tűz esetén biztosítja a helyszínt az intézkedésre jogosult személy/-ek/ 
megérkezéséig. 

 Mentés vezetésére jogosult helyszínre érkezése után  végrehajtja/ák/ annak  utasításait.  
 
 
1.11  Idegen vállalat munkavállalóinak tűzvédelmi tájékoztatása 
 

 A Kft által üzemeltetett szabadterületek, helyiségek, épületek  területén idegen cég munkavállalói  
által végzett munka  kezdetekor  tájékoztatni kell Őket a tűzvédelmi szabályzat reájuk  vonatkozó 
előírásairól.  A tájékoztatás az  üzemeltetési -  fejlesztési ügyvezető igazgató, vagy  megkeresése 
esetén  a tűzvédelmi megbízott feladata. 

 Tűzveszélyes tevékenységet csak „ Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére jogosító 
engedély”  megléte esetén végezhet. 

 Amennyiben az idegen cég munkavállalói nem tartják meg a tűzvédelmi előírásokat a további 
munkavégzést fel kell függeszteni és azonnal  értesíteni vezetőjüket.   

 
2.  Tűzvédelmi oktatás felvilágosítás 
 
2.1.1 A kereskedelmi – szolgáltatási,   üzemeltetési - fejlesztési  ügyvezető  

 igazgató köteles biztosítani : 
 

 Hogy a  munkavállaló, foglalkoztatott  a munkába állításkor, majd   évente  ismétlődő oktatás 
keretében munkatevékenységi  körével kapcsolatos megelőző tűzvédelmi ismereteket, a tűzoltás, 
mentés, menekítés esetén  követendő magatartási szabályokat elsajátítsa, bővítse. 
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 Hogy a  tűzvédelmi oktatás, felvilágosítás a  tűzvédelmi megbízott  közreműködésével 
munkaidőben történjen meg. 

 Hogy az oktatás megtörténte  megfelelően dokumentálva legyen. 
 Hogy valamennyi   munkavállaló, foglalkoztatott  foglalkoztatáskor  általános és speciális  

elméleti, továbbá munkájával kapcsolatos gyakorlati oktatásban részesüljön. 
 Hogy az újfelvételes tűzvédelmi oktatása  az alkalmazási szerződés aláírását követően  

megvalósuljon. 
 Hogy az élelmezési igazgató  hatáskörébe tartozó konyhák és büfék   dolgozóinak oktatása annak   

közreműködésével  valósuljon meg.  
 
2.1.2 Az oktatás követelményei: 
 

 Az  oktatást a munka jellegének és veszélyességének megfelelően úgy kell szervezni és  végezni, 
hogy a munkavállaló, foglalkoztatott  a tűzvédelmi ismereteket elsajátítsa, a készséget 
megszerezze.  
Az általános  elméleti oktatás során a  munkavállalót a következőkre kell kioktatni : 

• a munkahely és munkafolyamat tűzveszélyessége 
• az általános megelőző  tűzvédelmi  előírásokra, használati szabályokra, 
• tűz esetén követendő magatartásra,  a tűzjelzéssel, riasztással , kiüritéssel,       

mentéssel, tűz oltással  kapcsolatos feladatokra,   
• tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések  használatával kapcsolatos       

ismeretkre, ( elhelyezés, kezelés, működtetés, oltható anyagok - eszközök stb.) 
• a dohányzás és nyílt láng használata, alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályai 

megtartására, 
• a tűzvédelmi szabályok megszegésének jogkövetkezményei, felelőségre vonás módjaira. 
• Az  oktatáson megjelent  munkavállaló az oktatás megtörténtét és az előadott anyagban 

foglaltak elsajátítását aláírásával  ismeri el.  
• A  munkavállaló oktatásáról készült és  általa aláírt oktatási nyilatkozatot  a Kft irodában 

kell megőrizni. 
• Rendezvények során szükségessé váló kiürítésnél való közreműködés  lehetőségei. 
 

 A gyakorlati oktatás során a munkavállalót a következőkre kell kioktatni : 
• a munkahelyi tevékenység  helyi sajátosságaira és tűzveszélyességére, 
• a használt technika,  technológia, anyagok   tűzvédelmi előírásaira, 
• a tűzjelzés helyi módjainak lehetőségére, a tűzoltó  készülékek,  eszközök készenlétben 

tartási helyeire,  azok használatára, közművek főelzáróinak helyeire, 
• kijáratok, vészkijáratok, menekülési lehetőségek,  ember, anyag menthetősége       

céljából rendelkezésre álló  kijáratok, 
• a munkahelyen  kijelölt dohányzó hely, annak   használati szabályai, 

 
 Oktatás szempontjából újfelvételesnek kell tekinteni és munkába állítás előtt  soron kívül  

oktatásban kell részesíteni azt  a  munkavállalót, foglalkoztatottat : 
 

• aki legalább félév  távollét után áll ismét  munkába, 
• aki a tűzvédelmi ismeretek  hiánya miatt a munkától eltiltást kapott, 
• akinél a tűzvédelmi hatóság oktatás tartását  rendeli el. 

 
 
 



Debreceni Campus Nonprofit közhasznú Kft 
Debrecen, kassai u.26. tűzvédelmi szabályzat  2012.3.6. 

Összeállította:  Serbán György tűzvédelmi vállalkozó 
  Tel.: 06-  30- 9550-158 
 

9

2.2  Ismétlődő oktatás 
 

 A  munkavállalókat, foglalkoztatottakat  rendszeres munkavégzés esetén évente  ismétlődő 
tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, melynek keretében a már elsajátított ismereteket 
felelevenítik, az eltelt időszakban történt  változásokról tájékozódnak. 

 
 
3.  Tűzjelzés 
 

a) A helyiségekben   üzemeltetett vonalas  telefonkészülékek mellé a tűzoltóság, mentők, rendőrség 
hívószámát ki kell függeszteni  ( Mentők: 104, Tűzoltóság: 105, Rendőrség: 107,  Általános 
segélykérő: 112) 

b) A  tűz  jelzésére   -  ahol ki van építve - az  épületen belül  elhelyezett kézi tűzjelzés adók is 
használhatók. 

c) Az épületben vagy annak környezetében  keletkező tűz esetén, a tűzoltóság helyszínre hívásával 
( Tel.: 105  vagy a  112 általános segélyhívó)  egyidejűleg  az észlelőnek . hangos szóval – 
kiabálással,  és/vagy a rendezvény hangosító berendezése útján  kell jeleznie a tüzet a közelben 
tartózkodók felé, azonnal értesíteni kell az adott  területen  üzemelő  portaszolgálatot, rendészt. 

d) A  tűzoltóság felé történő tűzjelzésnek tartalmaznia kell: 
 - a tűz  pontos, címét,  helyét 

- mi ég, mi van veszélyeztetve,  
- ember élet van-e veszélyben, ( rendezvény során keletkező tűz esetén  
egészségkárosodás veszélyével számolni kell) 
- a tüzet jelző személy nevét, a telefonszámot  amelyikről a  jelzés történt. 

 A tűzoltóság felé  és helyben végrehajtott jelzésen túl azonnal értesíteni kell: 
a Kft. üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgató igazgatót,   a tűzvédelmi  

megbízottat. ( értesítési telefonszámokat a portaszolgálattal rendelkező épület  portán, 
rendezvény főpult területen jól látható helyen   kell elhelyezni) 

  
 e) A helyileg  és  szükség esetén a tűzoltóság felé végrehajtott tűzjelzést követően  az üzemeltetési 

– fejlesztési ügyvezető igazgató igazgatót,  tűzvédelmi megbízottat  a megadott telefonszámokon  is 
értesíteni kell. 

 
3.1.   Tűzoltási, mentési feladatok: 
  
3.1.1  A helyiség,  épület elhagyása,  értékek mentése: 
 

 A tűz jelzés vétele esetén  a munkavállaló, foglalkoztatott  köteles: az általa használt  elektromos 
készülékeket feszültség mentesíteni, ha  van  az épületben gáz vezeték, palackos gáz  annak    
főcsapját és  a gázkészüléket  elzárni, pótolhatatlan iratokat biztonságos helyre elrakni,  adatokat 
a számítógépen elmenteni az adathordozó egységet biztonságba helyezni, a helyiségben 
tartózkodó  arra rászorulót a menekítésben segíteni, a helyiséget, épületet elhagyni  vagy  a 
lehetőségei  alapján a tűz oltását megkezdeni, terjedését gátolni. 

 A tűz oltásában való közreműködés: 
 a   munkavállaló, foglalkoztatott   a tűz oltásában, vagyoni értékek mentésében  életkora, 

egészségi,  fizikai állapota  alapján  tőle elvárható  személyes részvétellel,  adatok közlésével  
köteles közreműködni.  A tűz oltásban, értékek mentésében   addig kell közreműködni  amíg  
a testi épségét, egészségét az ott keletkezett füst, hő  nem veszélyezteti .  

 a veszélyeztetett épületrészben a tűz oltását haladéktalanul meg kell kezdeni a rendelkezésre 
álló eszközökkel,  készülékekkel.  
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 Tilos  feszültség alatti elektromos berendezést, készüléket vízzel oltani. A tűz oltását  
lehetőség szerint a tűzoltóság kiérkezéséig folytatni kell. A tűzoltóság kiérkezése után a 
további teendőket a tűzoltás-vezető határozza meg. 

 
3.1.2  Tűzoltó-készülékek, eszközök, felszerelések 
 

 Épületben, helyiségben,  ideiglenes sátras rendezvény helyszíneken az ott keletkező tűz oltására 
alkalmas  kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni, állandóan üzemkész állapotban tartani. 

 Egy-egy  kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni az épületek tűzveszélyességi osztályba sorolását 
tartalmazó kimutatásban jelölt helyeken, sátrakban a telepített  kiszolgáló pultnál. 

 Épületek esetében a  kézi tűzoltó készülékek  elhelyezéséről, megfelelő állapotban való 
készenlétben tartásáról az üzemeltetési - fejlesztési ügyvezető igazgató – a tűzvédelmi megbízott 
közreműködésével - gondoskodik. A sátrak kiszolgáló pultjainál  kézi tűzoltó készülék 
elhelyezése a pultot üzemeltető vezető feladata. 

 Kézi tűzoltó  készüléket  a kijárat, illetőleg a veszélyeztetett hely közelében  jól látható helyen 
kell elhelyezni. Eltorlaszolni, rendeltetésüktől eltérő célra használni még átmenetileg sem 
szabad. 

 A tűzoltó készülékek ellenőrzését,  javítását a  joghatályos OTSZ-ben előírtaknak megfelelően 
kell végezni, vagy végeztetni.  A tűzoltó felszereléseket, készülékeket  a készenlétben tartónak 
negyedévente   ellenőrizni  kell és arról dátumozott nyilvántartást kell vezetni.  Az üzemeltetett 
épületekben, helyiségekben  a készenlétben tartó általi ellenőrzést a tűzvédelmi megbízott végzi. 

 Az épületben levő fali  tűzcsapokat arra jogosult személlyel félévente kell ellenőriztetni. 
 
Az ellenőrzéskor tapasztalt súlyos  hiányosságok megszüntetésére azonnal intézkedni kell. 
 
4.  Tűzvédelmi ellenőrzés 
 

 A hatóság  előzetes bejelentés nélkül tarthat ellenőrzést, melyről jegyzőkönyvet készít. 
 A munkáltató részéről végzett átfogó tűzvédelmi ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
 A jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok megszüntetésére  a  szükséges intézkedés megtétele a 

felelős vezetők feladata. 
 A tűzvédelmi megbízott  az  általa végzett ellenőrzésről szükséges esetben emlékeztetőt készít, 

melynek egy példányát átadja az intézkedésre jogosultnak. 
 A munkahelyi vezetők napi munkájuk szerint rendszeresen ellenőrzik a tűzvédelmi előírások 

megtartását, intézkednek a feltárt hiányosság megszüntetésére.  
 
 
5.  Használati szabályok 
 
 Az általános használati szabályokon túl az egyes  épületekre, helyiségekre vonatkozó  helyi  
 előírásokat a  mellékletként  csatolt kiegészítő szabályozás tartalmazza. 
 
 
5.1   Épület: 
 

 Az épületben  csak a használatbavételi  engedélyben  meghatározott  tevékenységet szabad 
végezni és az ahhoz  szükséges anyagokat, eszközöket  szabad tartani, a kiürítés számítás során 
meghatározott létszámú személyt szabad beengedni.  Az egyes rendezvény helyszínéül szolgáló 
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épület befogadó képességét az adott épületre kiadott „ Kiegészítő tűzvédelmi szabályozás” 
tartalmazza. 

 Az épületben a közlekedési utakat, kijáratokat , vészkijáratokat állandóan szabadon kell tartani, 
azokat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad  

 A tevékenység során keletkezett hulladékot folyamatosan, de legalább a munkaidő végén  a 
kijelölt helyre  kell  kivinni.  

 Az épület  zárásakor ellenőrizni kell a munkahely tűzvédelmi használati szabályainak 
megtartását. Az ellenőrzést  a  zárással megbízott dolgozók,  valamint a portaszolgálatos személy 
köteles elvégezni.   

 Ellenőrizni kell :   
a. a szükséges  áramtalanítás megtörtént,  
b. nem áll-e fenn olyan rendellenesség, ami tüzet okozhat, 
c. a bejárati ajtók megfelelően zártak, 
d. illetéktelen személy nem maradt az épületben, 
e. a tűzjelző rendszer üzemképes állapotban van . 

 
 
5.2  Kijárat, vészkijárat 
 

 Üzemelési idő alatt a helyiség  kijárati ajtóját   kulccsal, vagy retesszel lezárni nem szabad.  
 Rendezvények során a vészkijárati ajtó gyors nyithatóságát minden esetben biztosítani kell. 
 Az elektromos  mágnessel szerelt ajtók esetén  a gyors nyitást a telepített  nyitási jelzésadó, 
tűzjelző kézi jelzésadó  működtetésével lehet végrehajtani.  Automatikus tűzjelzésadó jelzése   
automatikusan nyitja a tartó mágnessel szerel vészkijárati ajtókat. A portaszolgálatos,  kezelő 
személy  a tartó mágnesek feszültség mentesítését  működtető kapcsoló lekapcsolásával  is 
nyitott helyzetbe  helyezheti a vészkijárati ajtókat. 

 A „Lovarda” épületben  a portaszolgálat részére, a „Klinika Mozi” épületben a büfében dolgozók 
részére  a jelen szabályzatban foglaltakon túl kiadott  vészkijárati ajtók tartó mágnesének 
használatára vonatkozó  utasítás szerint kell eljárni  tudomásra jutott tűz vagy a tűzjelző jelzése 
esetén. 

 
5.3  Raktározás, tárolás   
 

 Éghető szilárd anyagot, éghető  folyadékot  vegyesen tárolni nem szabad.  
 Éghető anyag tárolását nem éghető anyagú állványon, polcon szabad végezni. 
 Nem éghető gázt tartalmazó  gázpalack tárolását a kijelölt helyen kell  végezni. 
 Éghető gázt tartalmazó gázpalack tárolása esetenként  az egyedileg engedélyezett helyen végezhető. ( 
Nagyerdei étterem konyha ételmaradék tároló helyiségben) 

 
5.4  Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység 
 

 Nyílt láng használatával járó szerelési, javítási munkát végezni csak előzetes írásbeli „Engedély 
alkalomszerű  tűzveszélyes  tevékenységgel  járó munkavégzéséhez” engedély alapján szabad.  
/1 sz. melléklet/ 

 Műsoros rendezvény során  a  nyílt láng használata, vagy a  színpadon  történő  dohányzáskor is  
szükséges az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére szóló engedély megléte. Ilyen 
esetekben a veszélyes tevékenységet végzőnek dokumentáltan kioktatottnak kell lenni.  

 Az engedélyt  a tűzveszélyes tevékenységet  elrendelő  adja ki, melyet  a Debreceni Campus  
Kft.  arra jogosult vezetőjének, vagy a tűzvédelmi megbízottnak  láttamozni kell.  Az írásos 
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engedélyt a munka végzésének ideje alatt  a tűzveszélyes tevékenységet elrendelő köteles a 
munkahelyen tartani.  

 Műsoros rendezvény esetén a  tűzveszélyes tevékenység végzésére szolgáló engedély kiadója a 
műsoros rendezvény főszervezője,  a Debreceni Campus  Kft   részéről felügyeletet ellátó vezető 
láttamozásával.  Az engedély egy példányának a Debreceni Campus  Kft. ügyeletesénél kell 
lenni. 

 
 Engedélyező személy : 

a./ a munka, a rendezvény  megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a munka  
végzése a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően van-e előkészítve, a rendezvény megfelel 
az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységi engedélyben foglaltaknak, 
b./ az engedélyen fel kell sorolni mindazokat a legfontosabb tűzvédelmi 
követelményeket, amelyekre az elvégzendő munka, vagy rendezvény során figyelemmel 
kell lenni. 
c./ nyílt lánggal járó szerelési- javítási munkát csak megfelelő szakmai  képesítéssel és  
érvényes tűzvédelmi  szakvizsgával rendelkező  személy csak kifogástalan állapotban 
lévő berendezéssel, munkaeszközzel végezhet. 
d./ műsoros rendezvény tartása során a nyílt láng használatával, dohányzással járó 
tevékenységet végzőnek dokumentáltan kioktatottnak kell lenni. 
 f./ olyan helyen, ahol a nyílt láng használata tűz  vagy  robbanás veszéllyel jár, a munkát  
csak abban az esetben szabad engedni, ha a   veszélyeztetett környezetből az éghető 
anyagot  eltávolították, illetve a meggyulladástól védték, a munka megkezdése előtt a tűz 
és robbanásveszélyt megszüntették. 
g./ tűzveszélyes környezetben végzett nyílt lánggal járó munkához a  munkát megrendelő 
Debreceni Campus Kft. munkahelyi felelős vezetője  kioktatott dolgozóiból felügyeletet 
köteles biztosítani. 
h./ a munkavégzés helyén a munkát elrendelő  a keletkezhető tűz oltására alkalmas 
tűzoltó felszerelést,  kézi tűzoltó  készüléket köteles készenlétben tartani. 
i./ a munka befejezése után a tűzveszélyes munkát végző személy a helyszint és annak 
környezetét köteles tűzvédelmi szempontból átvizsgálni és a munka befejezését az 
engedélyt kiadónak és a  Debreceni Campus Kft  által láttamozónak  jelenteni. 

 
5.5 Általános használati szabályok 
  

 Központi fűtőberendezésen könnyen gyulladó anyagot elhelyezni, tárolni nem szabad.  
 Elektromos főzőlapot,  egyéb hőt fejlesztő villamos készüléket csak a kijelölt helyen, éghető 
anyagú tartólap esetén hőszigetelő alátéten  szabad használni.  

 A telepített gáztüzelésű készülék  elzáró csapját műszak végén el kell zárni.  
 A színpad technikai függönyöket  a használt lángmentesítő anyagra előírt  időközönkénti  
rendszerességgel láng mentesíteni kell . 

 Világítóberendezés és világítóeszközök 
a) A világítóberendezést és eszközt úgy kell elhelyezni, illetve használni, hogy az tüzet ne 

okozzon. Éghető díszítőanyagot a világítóberendezéseken elhelyezni nem szabad. 
b) Mobil megvilágítókat úgy kell elhelyezni és mozgatni, hogy a hősugárzás irányának 1,5 

méteres  közelében könnyen gyulladó éghető anyag ne legyen 
c) A világítóberendezést  félévenként meg kell tisztítani  a rárakódott  szennyeződéstől. 
d) A nem folyamatos üzemű elektromos készüléket  műszak végén feszültség mentesíteni kell. 

 
5.6  Dohányzás 
 

 Égő dohányt és gyufát tilos olyan helyre tenni,  eldobni, ahol az tüzet okozhat. 
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 A „ C tűzveszélyes” tűzveszélyességi osztályba sorolt épületben, helyiségben, veszélyességi 
övezetben   – kivéve a kijelölt dohányzó helyeket –  a dohányzás és nyílt láng használata tilos.  A 
kijelölt dohányzó helyet  táblával jelölni kell. A dohányzóhelyet  égő  cigarettával  elhagyni  nem 
szabad.  

 A használt épületekben,  helyiségekben  a dohányzás tilos.  A  dohányzási tilalmat jól láthatóan 
táblával kell jelölni. Kijelölt dohányzó hely csak épületen kívül a bejárattól mért 5 méter 
távolságon túl  a kijelölt helyen. A dohányzó helyet táblával jelölni kell. 

 A dohányzóhelyen megfelelő számú nem éghető anyagú hamutartót vagy vízzel töltött edényt 
kell elhelyezni, melybe a dohányzó személy  cigaretta véget  elhelyezni köteles. 

 A dohányzás tilalmául szolgáló területen dohányzást tiltó táblákat kell elhelyezni. 
 
5.7  Idegen vállalat által végzett munka. 
 

 Amennyiben idegen vállalat munkavállalói a Debreceni Campus Kft.  által üzemeltetett területen 
megrendelt  munkát végeznek, csak a részükre meghatározott munkaterületen tartózkodhatnak. 
Ott a meghatározott feladattól eltérő munkát csak külön engedély alapján végezhetnek. 
Kötelesek megtartani az adott területre érvényes tűzvédelmi előírásokat.  

 
5.8  Villamos berendezések 
 

 A villamos berendezést csak rendeltetésének, méretezésének megfelelően szabad használni 
 Olyan villamos berendezést, készüléket  amely használat közben önmagára vagy a környezetére 
nézve veszélyes felmelegedést okozhat  állandó felügyelet mellett szabad üzemben tartani. 

 Villamos berendezés és éghető anyagok között olyan távolságot kell megtartani, hogy a 
berendezés üzemszerű, vagy meghibásodás folytán bekövetkező túlmelegedése, tüzet ne 
okozzon. A csoportosan elhelyezett működtető  kapcsolókat, biztosítékokat, az üzemrészeknek 
megfelelően kell jelölni. 

 Az épület helyiségeiben a világítást az ott végzett tevékenység befejezése után a zárást végző 
személynek feszültség mentesíteni kell.  

 Villamos berendezést, készüléket  rendszeresen meg kell tisztítani az olyan szennyeződéstől, 
amely a berendezés hőátadási viszonyait károsan befolyásolja,  vagy amelytől önmaga 
meggyulladhat. 

 A használaton kívüli villamos berendezést feszültség mentesíteni kell, ha fenntartására nincs 
szükség, le kell szerelni. 

 Az elektromos berendezéseket  a vonatkozó szabvány előírások megtartásával  szabad szerelni.  
A javításokat is a szabványban foglaltak szerint kell kivitelezni. 

 Az épület villamos berendezéseit az állami szabványok által meghatározottak szerint kell 
létesíteni, használni és  a joghatályos  OTSZ által előírt időszakonként tűzvédelmi szempontból 
felülvizsgálni.  

 Időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatot az alábbi időpontokban kell elvégezni, vagy végeztetni: 
• „C; D; E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább 6 

évenként,  
 A villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatát végzőnek  megfelelő 
szakképesítéssel és érvényes vizsgával kell rendelkezni. 

 A villamos berendezések időszakos  felülvizsgálatánál megállapított hiányosságok 
megszüntetéséről az  üzemeltetési és fejlesztési  ügyvezető igazgató  gondoskodik. 

 Villamos berendezés javítását csak szakképzett személy végezheti. 
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6.  Helyiségek használatára vonatkozó részletes  előírások 
 

 A  Debreceni Campus Kft. által üzemeltetett épületre, helyiségekre vonatkozó sajátos előírásokat  
az adott telephelyi épületre, helyiségre e szabályzat  részeként  kezelt mellékletként kiadott  helyi 
„ kiegészítő tűzvédelmi  szabályozás”  tartalmazza. 

 
7.   Tűzveszélyességi osztályba sorolás 
 
A létesítmények  tűzveszélyességi osztályba sorolását  a   2  számú melléklet tartalmazza.  
 
 
 8.  Tűzvédelmi jogszabályok megszegésének  jogkövetkezményei 
 

 A tűzvédelmi szabályok és előírások betartása fegyelmi és anyagi felelősségre vonás terhe 
mellett - külön felhívás nélkül is - minden állampolgár kötelessége. 

 A tűzvédelmi hatóság - tűzvédelmi szabályok megsértése miatt -  helyszíni bírságot szabhat ki, 
szabálysértési vagy büntetőjogi felelőségre vonást kezdeményezhet a mulasztást vétő ellen. 

 A tűzvédelmi szabályok és előírások megsértőivel szemben a munkáltató, foglalkoztató  saját 
hatáskörben fegyelmi eljárást indíthat, szabálysértési  eljárást kezdeményezhet. Fegyelmi eljárás 
lefolytatására  - a kezdeményezésre jogosultak feljegyzése, vagy a  ügyvezető igazgató igazgatók 
döntése   alapján - a fegyelmi  jogkört gyakorló jogosult.  Szabálysértési feljelentés megtétele a 
kereskedelmi és szolgáltatási ügyvezető igazgató igazgató, vagy üzemeltetési – fejlesztési 
igazgató  hatásköre. 

 Fegyelemsértést követ el aki : 
  a jogszabályok tűzmegelőzési rendelkezéseit, hatósági intézkedéseket nem, 

vagy nem megfelelően hajtja végre,  
 a megelőző tűzvédelmi szabályok érvényesítése szempontjából felügyeleti, 

vagy ellenőrzési kötelezettségét vétkesen elmulasztja, 
  aki tüzet észlel és azt   szükség esetén a hivatásos  tűzoltóság felé  

nem jelenti,  
 aki a tűz jelzés lehetőségét, a tűzoltásban való közreműködést megtagadja, a 

tűz oltását akadályozza, a tűzoltás eredményessége érdekében szükséges 
felvilágosítást nem adja meg, 

 a tűzoltási célra szolgáló felszerelést- eszközt rendeltetésétől eltérő célra 
használja, illetve kijelölt helyéről eltávolítja. 

 
Debrecen, 2012. március  6.  
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engedélyt kiadó cég megnevezése:      1 sz. melléklet 
engedély száma:..... ../201...        
 
ENGEDÉLY  alkalomszerű tűzveszéllyel járó munka végzéséhez 
A 28/2011. (IX.6.) BM.  számú rendelettel kiadott OTSZ  XXXII  fejezet 220 pontban meghatározottak, 
valamint az 201    év         hó          napján tartott helyszíni szemle alapján munkavégzési engedélyt adok  
201    év           hó    nap         órától       óráig a                                                            helyen                         
                                              tevékenység végzésére az  alább   felsorolt tűzvédelmi előírások 
maradéktalan betartása mellett: 
A tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni, mindaddig, amíg  a tűz vagy robbanásveszélyt el nem 
hárították. 
A munkahelyen legalább     db A-34 tűz oltására alkalmas kézi tűzoltó készüléket,      m3 homokot,  
    szórólapátot,        liter vizet,          m2  vizes ponyvát kell készenlétben tartani. 
A tűzveszélyes munkák teljes idejére a munkaterület átvizsgálására, felügyeletére kirendelem: 
 
További külön rendelkezések (részletesen fel kell sorolni a megelőző tűzvédelmi feladatokat): 
 
 
 
 
 
 
A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi 
szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka 
befejezését az engedélyt adónak jelenteni kell.  
Munkát végző neve:     
 munkaköre                                                                              tűzv. bizonyítvány száma: 
Debrecen, 201     év                           hó          nap. 
 

engedélyt kiadó aláírása  
 
Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul vettem, azok folyamatos betartásáért büntetőjogi 
felelősséget vállalok.   
Debrecen, 201        év                             hó        nap 
 

munkát végző aláírása 
Megjegyzés  
A külső vállalat által végzett  tűzveszélyes munkavégzés esetében az engedélyt a Debreceni Campus Kft  
illetékes vezetőnek láttamozni kell. A helyi viszonyoknak megfelelő további előírásokat az engedély 
minden példányán fel kell tüntetni. A fenti engedélyben foglaltakat a helyi viszonyoknak megfelelően az 
alábbiakkal egészítem ki: 
 
 
 
 
 
 
A munkavégzést befejeztem, a területet tűzvédelmi szempontból átvizsgáltam. 
Debrecen, 201       év                   hónap           nap             óra             perc. 
 
          munkát végző aláírása 
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Tűzveszélyes tevékenység engedélyezés általános előírásai: 
 
1.) Tűzveszélyes tevékenységet    t i l o s    végezni minden olyan helyen, ahol az 
tűzet vagy robbanást okozhat. 
2.) A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez. kezdésétől 
befejezéséig az engedélyező szükség esetén felügyeletet köteles biztosítani. 
3.) A tűzveszélyes tevékenységnél az engedélyezőnek az ott keletkezhető tűz 
oltására alkalmas tűzoltó-felszerelést, készüléket kell készenlétben tartania. 
4.) A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és 
annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan 
körülményt megszüntetni, ami tűzet okozhat. A munka befejezését az engedélyezőnek, és a 
láttamozónak  be kell jelenteni. 
5.) Tűzveszélyes munkát a műhelyen kívül csak engedély alapján szabad végezni. 
6.) Az engedélyben elő kell írni, hogy a tűzveszélyes munka időtartama alatt 
állandó vagy időszakos felügyelet szükséges. 
7.) A tűzveszélyes tevékenység helyét meg kell tisztítani a gyúlékony anyagoktól 
és a hulladékoktól. A tevékenység helyétől a gyúlékony anyagokat  legalább 3   m-re kell 
eltávolítani, amennyiben az eltávolításra nincs lehetőség azokat  nem éghető anyagú  takaróval, vagy 
vizes ponyvával kell   letakarni. 
8.) Magasban végzett hegesztésnél gondot kell fordítani arra, hogy a lehulló 
szikra tűzet ne okozzon. Az elektródavégek elhelyezésére egy fémedényt kell 
készenlétben tartani. Ha a hegesztést éghető padozatú helyiségben végzik, a padozatot 
legalább 3  méter sugarú körzetben vízzel fel kell locsolni, vagy nem éghető anyaggal le kell takarni. 
Több szinten áthaladó csővezeték hegesztése esetén a csővezetéket a hegesztési födém szint áttörésnél le 
kell zárni. 
9.) Tűzveszélyes folyadékot tároló edény hegesztésénél fokozott figyelmet kell 
fordítani a szabályok betartására. 
10.) Hegesztési munkát csak olyan dolgozó végezhet, akiknek hegesztői 
képzettsége és érvényes tűzvédelmi szakvizsgája van. 
11.) Műhelyen kívüli hegesztéseknél minden esetben  időszakos felügyeletről kell gondoskodni. 
 Az  időszakos felügyelet biztosítása a munkát  megrendelő  cég feladata. 
12.) Ha a munkánál további rendszabályokat is alkalmazni kell, azt az engedélyben részletesen  
kell előírni. 
 


