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A tűz elleni védekezésről és a műszaki mentésről szóló 1996. évi XXXI. Törvény 19. § (1)
bekezdése, valamint a 10/2011 (III.28) és a 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet – amely a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szól- előírásai
alapján és a 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet ( az Országos Tűzvédelmi szabályzat kiadásáról)
követelményeinek figyelembe vételével az irányításom alá tartozó
Trezor és Banktechnika KFT.
(a továbbiakban: társaság)
Részére
az alábbi
TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT-ot
adom ki és végrehajtását elrendelem.
A szabályzat célja, hogy keretek között tartsa a Társaság tűzmegelőző tevékenységét,
gondoskodjon a létesítési, használati szabályok betartásáról, betartásának ellenőrzéséről,
előírja a tűzmegelőzéssel kapcsolatos feladatokat és kötelezettségeket.
Területi hatálya kiterjed a Társaság valamennyi alkalmazottjára, illetve a területi hatálya alá
tartozó telephelyen, létesítményen tartózkodó, vagy munkát végző idegen személyekre, ezek
tevékenységére.
Jelen irat a Társaság belső Szabályzata. A benne foglaltak elsajátítása, betartása a Társaság
valamennyi munkavállalójára nézve kötelező.
A Szabályzatban nem rendezett kérdésekben a vonatkozó jogszabályokba és szakmai
előírásokban foglaltak a mérvadók.
A Szabályzat a kiadás napjától lép hatályba. A Tűzvédelmi Szabályzat végrehajtását, az abban
foglaltak megtartását beosztásra való tekintet nélkül megkövetelem. Megszegőivel szemben a
cselekmény súlyától függően felelősségre vonását alkalmazok.

Budapest, 2013. 08. 26.
Dr. Vásony Gergely
ügyvezető igazgató
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1 A tűzvédelmi feladatok megosztása a társaságnál
1.1 Az ügyvezető feladatai a társaság tűzvédelmi tevékenységével kapcsolatosan
- Gondoskodás a társaságon belüli tűzvédelmi feladatok meghatározásáról.
- Gondoskodás a létesítmények biztonságos állagáról, ezek rendszeres ellenőrzéséről.
- A társaság gazdálkodásával összefüggő tűzvédelmi tevékenység összehangolása és
irányítása
- Tűzvédelmi feladatokat ellátó szakcég, vagy szakértő kijelölése, illetve megbízása.
- A területileg illetékes tűzoltósági ellenőrzési tevékenység elősegítése, intézkedése a feltárt
hiányosságok megszüntetésére.
- Rendszeres is rendkívüli szemle elrendelése.
- Gondoskodni az előírt rendszeres tűzvédelmi oktatások megtartásáról, bizonylatolásáról.
- A tűzvédelmi feladatokat ellátó beszámoltatása a munkavédelmi és tűzvédelmi helyzet
alakulásáról (évente legalább 1 alkalommal)
- A vezetők beszámolása tűzvédelmi ellenőrzési kötelezettségük teljesítéséről.
- A munkavállalók és a vezetők tűzvédelemmel kapcsolatos ösztönzése, illetőleg a
tűzvédelemmel összefüggő szabályszegés esetén a felelősségről vonás megtétele.
- Intézkedés az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetése miatt leállított létesítmények és
termelő berendezések üzemeltetése, újraindítása céljából, illetve e tevékenységek
engedélyezése.
- Tűzesetek kivizsgálásában való részvétel.
1.2 A tűzvédelmi feladatokat ellátó vállalkozó feladatai


A. Trezor és Banktechnika KFT. tűzvédelmi tevékenységének tervezése, szervezése.



A társaság tűzvédelmi szabályzatának elkészítése, karbantartása.



Tűzvédelmi jogszabályok, előírások betartásának biztosítása, ellenőrzése.



Részvétel a társaságnál tartott tűzvédelmi
megszüntetéséről való gondoskodás.



Fejlesztések és beruházások során tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzése.



A tűzvédelemhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése, gondoskodás szabályszerű
használatukról, karbantartásukról, illetve pótlásukról.



Tűzvédelmi jegyzőkönyvek, statisztikák, jelentések elkészítése.



Részvétel az üzembe helyezési, használatbavételi eljárásokon.



A társaság tűzvédelmének fejlesztése, feltárt hiányosságok megszüntetése.



A társaság helyiségei, létesítményei tűzvédelmi osztályba sorolásának elkészítése,
karbantartása

szemléken,

a

feltárt

hiányosságok
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• A társaságnál végzett tűzveszélyes tevékenységek engedélyeztetése, az előírások betartásának
ellenőrzése.
• A társaság tűzvédelmi eszközeinek és berendezéseinek meghatározása, biztosítása, gondoskodás
szabályszerű elhelyezésükről, használhatóságukról, felülvizsgálatukról, karbantartásukról és
szükség szerinti pótlásukról.
• Kapcsolattartás a tűzvédelmi hatóságokkal.
1.3 A beosztott munkavállalók tűzvédelmi feladatai
•0 A rábízott feladatok tűzvédelmi szabályok megtartásával való ellátása.
•0 A munkaköréhez szükséges szakmai és tűzvédelmi ismeretek elsajátítása, munkája során azok
alkalmazása.
• Munkakörének betöltéséhez szükséges előzetes és időszakos orvosi vizsgálatokon való
részvétel.
• Munkahelyén a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban való megjelenés és
munkavégzés.
• Gépek, berendezések munkakezdés előtti megvizsgálása és azok rendeltetés szerinti használata,
a karbantartási feladatok elvégzése.
• Az előírt és rendelkezésre bocsátott tűzoltó eszközök tőlük várható elvárható módon történő
használata
•0
Munkahelyén a rend és tisztaság megtartása.
•1
Tűzvédelmi rendellenességek megszüntetése, vagy erre intézkedés kérése.
•2
Az esetleges baleset, sérülés, rosszullét, tűzeset feletteseinek azonnali jelentése.
2. A társaság tűzvédelmi tevékenységének szabályozása
2.1 A tűzvédelemmel kapcsolatos általános szabályok
A tűzvédelemmel és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeket a jogszabályokban és
kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározottak szerint kell megvalósítani.
Tűzvédelemmel kapcsolatos fogalmak:
• tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az
anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz;
• tűz elleni védekezés (a továbbiakban: tűzvédelem): a tűzesetek megelőzése, a tűzoltási
feladatok ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása;
• tűzmegelőzés: a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására,
illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során
megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere és az azok
érvényesítésére irányuló tevékenység;
• tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány: az az irat, amely igazolja, hogy az építési anyag,
szerkezet, építési mód, tűz- vagy robbanásveszélyes anyag - a robbanó- és robbantóanyag
kivételével - készülék, gép, berendezés, technológia, tűzoltó technikai eszköz és oltóanyag
megfelel a jogszabályokban, szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelményeknek;
• tűzoltási feladat: a veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az
anyagi javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, továbbá a
tűz közvetlen veszélyének elhárítása;
• tűzvizsgálat: a tűzoltóságnak azon szakmai tevékenysége, amely a tűz keletkezési idejének,
helyének és okának felderítésére irányul;
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• műszaki mentés: természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, műszaki
meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása vagy egyéb cselekmény által előidézett
veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme érdekében a
tűzoltóság részéről - a rendelkezésre álló, illetőleg az általa igénybe vett eszközökkel
- végzett elsődleges beavatkozói tevékenység.
A társaság alkalmazottainak a tűzoltásban, a műszaki mentésben - ellenszolgáltatás nélkül életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével
kötelesek közreműködni.
A tűzoltás vezető a tűzoltáshoz
• a társaságot és annak alkalmazottait a tűz oltásában és a mentési munkálatokban való
közreműködésre kötelezhet, járműveit, eszközeit, felszereléseit igénybe veheti;
• elrendelheti, hogy a tűzoltásban résztvevők a társaság tulajdonában, használatában, kezelésében
álló területre, létesítménybe, épületbe, helyiségbe bontással behatolhassanak.
A tűzoltás vezető a tűz által veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges területen minden
tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen vagy a veszélyeztetett személyek,
valamint az anyagi javak eltávolítását, a terület kiürítését.
A tűzvédelmi hatóság külön jogszabályban meghatározott esetekben engedélyező, tiltó és korlátozó
intézkedéseket tesz, a tűzesettel kapcsolatban hatósági bizonyítványt ad ki, valamint a tűzvédelmi
kötelezettségeiket megsértőkkel szemben tűzvédelmi bírságot szab ki.
2.2 A társaság tűzvédelemmel és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai
A társaság köteles
• a közvetlen tűzvédelmét szolgáló - jogszabályban, kötelezően alkalmazandó szabványban, hatósági
határozatban előírt - tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan
üzemképes állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyag
biztosításáról gondoskodni;
• a tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében előzetes
egyeztetés alapján - a helyszíni gyakorlatok megtartását lehetővé tenni és abban közreműködni;
• a tevékenységi körével kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a műszaki
mentésnek jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározott feltételeit
biztosítani;
• biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét.
A társaság köteles gondoskodni arról, hogy munkavállalóik (a munkavégzésben részt vevő
családtagjaik) a jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban foglalt előírások szerint
végezzék a tevékenységüket, illetőleg a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a tűzvédelmi
szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák.
A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a létesítmény, az épület, a helyiség vagy
a szabadtér tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé, annak
megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a kezdeményező az illetékes hivatásos önkormányzati
tűzoltóságnál - az új tűzveszélyességi osztályba sorolásra vonatkozó javaslat megküldésével- köteles
bejelenteni.
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Minden új tűz- vagy robbanásveszéllyel járó készülék, gép, berendezés, technológia, anyag
bevezetése, illetőleg alkalmazása előtt elsődlegesen a gyártó, amennyiben az nem gondoskodott
arról, akkor a forgalomba hozó köteles a tűzvédelmi rendelkezések megállapítása céljából szükséges
vizsgálatokat elvégezni, illetve elvégeztetni.
Jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi
szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. A tűzvédelmi szakvizsgáztatást az adott
foglalkozási ágra (munkakörre) képesítést adó oktatás (szaktanfolyam) keretében az oktatást végző
köteles megszervezni.
A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő
családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a
munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk
megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.
A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a
tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával
nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.
2.3 Tűzvédelmi felvilágosítás, oktatás
A társaság köteles gondoskodni arról, hogy dolgozói a munka, illetőleg a tevékenységi körükkel
kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket munkába állításuk előtt elsajátítsák és a tűz esetén végzendő
feladatokat megismerjék, illetőleg az elő írt tűzvédelmi szakvizsgát letegyék. A társaság a dolgozóit
köteles a munkakörüknek megfelelő rendszeres tűzvédelmi továbbképzésben részesíteni.
A munkavállalókat tűzvédelmi oktatás keretében a munkába álláskor, az új munkahelyre történő
beosztáskor, azt követően pedig évente a munkakörüknek megfelelően oktatásban kell részesíteni.
Az oktatásról nyilvántartást kell vezetni. Az oktatás megtörténtét a dolgozó aláírásával köteles
elismerni.
A tűzvédelmi oktatásnak ki kell terjednie
•0 a munkahely és a munkafolyamat tűzveszélyességére;
•1 a megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre;
•2 a tűzjelzés lehetőségeire és módjaira;
•3 a tűz esetén követendő magatartásra;
•4 az elhelyezett tűzoltó készülékek, eszközök és felszerelések gyakorlati használatára;
•5 a munka befejezésekor elvégzendő tűzvédelmi teendőkre;
•6 a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire.
A tűz- és robbanásveszélyes munkahelyen foglalkoztatott munkavállalók legfontosabb tűzvédelmi
kötelezettségeit a számukra kiadott munkaköri leírásban, technológiai-kezelési utasításban vagy
személyre szóló utasításban is közölni kell.
2.4 A használatra vonatkozó tűzvédelmi szabályok
2.4.1 Általános szabályok
• Létesítményt, építményt, berendezést csak a használatba vételi engedélyben előírt rendelkezések,
utasítások figyelembe vételévei szabad használni.
• Munkavégzést, tárolást és egyéb tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő
helyiségben, építményben, szabadtéren szabad folytatni.
• A munkaterületen csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot, eszközt
szabad tartani.

10
• A munkaterületről, helyiségekből, berendezésről, stb. a tevékenység során keletkezett éghető
anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként el kell távolítani.
• A tűzvédelmi helyzetre kiható minden változást a bevezetés megkezdése előtt 150 nappal az
illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnál be kell jelenteni.
• A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása szempontjából az anyagokat,
létesítményeket, építményeket, helyiségeket és szabadtereket tűzveszélyességi szempontból
osztályba kell sorolni.
• Osztályba sorolást az Országos Tűzvédelmi Szabályzat figyelembe vételével kell elvégezni.
• A területek vezetőinek, illetve megbízottjának a munkahelyeket a tevékenységek befejezése után
ellenőrizni kell, és a tapasztalt tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésére intézkedni kell.
2.4.2 Tűzveszélyes tevékenység
Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek és feltételeknek
megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát
elrendelő feladata. Ha az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személy azt saját
tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli
meghatározása nem szükséges. A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes
tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával
egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal
köteles kiegészíteni. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek
tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - a tűzvédelmi
szakvizsgához kötött munkakör esetén - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi
szabályokat és előírásokat. Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak
érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi
szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet. A tűzveszélyes környezetben végzett
tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig a munkát elrendelő szükség esetén műszeres - felügyelet köteles biztosítani.
A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó
felszerelést, készüléket köteles biztosítani. 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 szabadban tűzet gyújtani,
tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt
ne jelenthessen. A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem
szabad. Veszélyesetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. Szabadban a
tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket
kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható.
2.5 Dohányzás
Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol
az tüzet vagy robbanást okozhat.
Dohányozni nem szabad az „A”-„C” tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi
övezetben, szabadtéren, helyiségben, továbbá ott, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. A
dohányzási tilalmat a vonatkozó műszaki követelmények által meghatározott biztonsági jellel
kell jelölni.
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Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségbe, építménybe, szabadtérbe
gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító,
írásban meghatározott feltételek alapján szabad.
Tilos a dohányzás
- az "A"-"B"-"C" tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségekben, szabadtereken,
- raktárban, pincében, valamint
- ahol azt egyéb utasítások, illetve tábla tiltja.
Dohányzóhelynek olyan helyet kell kijelölni, ahol a dohányzás veszélyeztetés nélkül megengedhető.
A dohányzóhelyeken "DOHÁNYZÓHELY" feliratot és nem éghető anyagból készült hamutartót
kell elhelyezni.
2.6 Raktározás és tárolás
• Raktárakban történő tárolás során ügyelni kell a raktározási szabályok betartására (polcok
teherbírására, rakat egységek képzése, anyagok elkülönítése, stb.).
• Tárolás során törekedni kell a rend és jó áttekinthetőség kialakítására.
• Az irodahelyiségekben keletkező iratokat, könyveket, alkotásokat, azok létrehozásához szükséges
alap és segédanyagokat, valamint éghető anyagokat oly módon kell tárolni, hogy azok tűz
keletkezésében ne vehessenek részt, illetve azok a tűz kiinduló forrásává ne váljanak.
• A tárolás során az éghető anyagokkal dugaszoló aljzatot egy méternél jobban megközelíteni nem
szabad.

2.7 Tűzoltási út, terület
• A létesítményekben a közlekedési utakat, folyosót, lépcsőházat, kijáratot és vészkijáratot, lépcsőt
valamint valamennyi ajtóbejáratot, - teljes szélességében - állandóan szabadon kell tartani.
• A létesítmények belső közlekedési útját úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén az ott tartózkodó
személyek akadálytalanul a szabadba távozhassanak.
• A létesítmény területén, annak helyiségeiben és szabad területein található valamennyi villamos
berendezés kapcsolóját, közmű nyitó- és zárószerkezetét, villámhárítót, tűzjelzőt, tűzvédelmi
berendezéseket, továbbá tűzoltó-készülékeket eltorlaszolni, az azokhoz vezető utat leszűkíteni,
tárolás céljára használni még átmenetileg sem szabad.
•0

Vészkijárat céljára létesített, illetve használt ajtóknál küszöböt beépíteni tilos!

•0 Az üzemeltetés alatt azon helyiségek ajtaját, amelyekben emberek tartózkodnak, lezárni nem
szabad. Ha a munka jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi - veszély esetére - az ajtók külső
nyithatóságát is biztosítani kell.
2.8 Szellőző-berendezések
• Mesterséges szellőzés esetén olyan szellőztető berendezést kell használni, hogy annak
bekapcsolásakor, illetőleg üzemeltetés közben gyújtószikra ne keletkezzen, és a berendezésen
keresztül külső gyújtóforrás gyújtási veszélyt ne jelentsen.
•0

A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni TILOS!
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•1

A szellőztető rendszert rendszeresen tisztítani kell.

•0 A meghibásodott szellőztető-berendezést azonnal meg kell javítani és csak ellenőrzés után
szabad ismételten üzembe helyezni.
2.9 Tüzelő-, fűtőberendezés
• Az égéstermék elvezetővel rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés csak a teljesítményének
megfelelő, illetőleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható.
• Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetve használható, amely
rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
• Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad
használni.
• Az éghető gázzal és az éghető folyadékkal üzemeltetett tüzelő- és fűtőberendezés, készülék
működtetése alatt a nemzeti szabványban meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről
kell gondoskodni.
• A gáz és olajfogyasztó tüzelőberendezések kezelésével csak olyan személy bízható meg, aki a 18.
életévét betöltötte és kazánkezelői, valamint tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik.
• A tüzelő- és fűtőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas
személyre szabad bízni.
• A tüzelő- és fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében lévő éghető anyag
között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető
anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se
jelentkezzen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.
• A berendezést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal felül kell vizsgáltatni.
• A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáz- és olajtüzelésű
berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni.
2.10 Villamos berendezések
 Az „A”-”C” tűzveszélyességi osztályba sorolt helységekben villamos főzőlapot, hősugárzót,
kávéfőzőt üzemeltetni szigorúan tilos.
 Villamos berendezés szerelését, javítását ideértve az „A”-”C” tűzveszélyességi osztályba sorolt
helyiségekben elhelyezett lámpatesteknél az égő és fénycső cseréje is, csak a vizsgázott
szakemberrel szabad végezni.
 Villamos berendezést csak rendeltetésének és méretezésének megfelelően szabad használni.
 Villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan
hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
 A villamos berendezés, ha jogszabály, illetve nemzeti szabvány másként nem rendelkezik
 az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább
háromévenként,
 a „C”-„D”-„E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább
hatévenként,
tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni.
 A villamos berendezéseket rendszeresen megkell tisztítani az olyan szennyeződésektől, amely
meggyulladhat és környezetében tüzet okozhat.
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 Gondoskodni kell, hogy a villamos berendezések, kapcsolók stb. az előírás szerinti megjelöléssel
legyenek ellátva.
2.11 Tűzjelzés, tűzoltás
A nyilvános távbeszélő készülékek mellet, továbbá a távbeszélő alközpontokban - ennek hiányában a
társaság fővonalú távbeszélő készüléke mellet – a tűzoltóság hívószámát jól láthatóan felkell
tüntetni.
Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak,
vagy ha erre nincsen lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési
önkormányzat polgármesteri hivatalának (körjegyzőségnek).
A tűzoltóság a 105-ös telefonszámon kell értesíteni.
A tűz jelzése, az emberi élet mentése, és az oltás megkezdése minden állampolgár kötelessége.
A társaság a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközeit köteles rendelkezésre bocsátani,
szükség esetén járműveivel segítséget nyújtani.
A rendőrség, a mentőszolgálat, a polgármesteri hivatal (körjegyzősége), a hozzá beérkezett tűzjelzést
köteles haladéktalanul továbbítani az állandó készenlétben szolgálatot ellátó tűzoltósághoz.
A tűzjelzésnek, a kárjelzésnek tartalmaznia kell:
 A tűzeset, káreset pontos helyét (címét);
 mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve;
 emberélet veszélyben van-e;
 a jelző nevét, a jelzésre használt távbeszélő számát.
A társaság telephelyén szintenként 1db 6 kg-os ABC típusú poroltó készüléket, az ott keletkező tűz
oltására alkalmas – a vonatkozó jogszabályokban és a nemzeti szabványokban foglalt
követelményeket kielégítő – tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
A tűzoltó készülékek elhelyezése: - 1 db a műhelyben
- 1 db a kazánházba
- 1db minden emeleten és folyosón

A tűzoltó technikai eszközt, felszerelést jól látható, könnyen hozzáférhetően, a veszélyeztetett hely
közelében kell lehelyezni, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, a
rendeltetéstől eltérő célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad.
A tűzoltó berendezést, készüléket, eszközt, felszerelést és anyagot jogszabály, illetve nemzeti
szabvány előírásai szerint, azok hiányában félévenként ellenőrizni kell. Ha a tűzoltó készülék,
felszerelés előírt időszakos ellenőrzését nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek.
2.12 A járművekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok
A járműre vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartásáért az üzembe tartó, illetve a jármű vezetője a
felelős.
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A tűzoltó készüléket a járművön a vonatkozó jogszabály szerint kell elhelyezni úgy, hogy állandóan
hozzáférhető, vontatás esetén a vontató és a szállítmány tűzvédelmére egyaránt felhasználható
legyen.
A járműveken 1 db 6 kg-os ABC típusú poroltó készüléket kell elhelyezni, és az évenkénti
ellenőrzésükről gondoskodni.
A járművek jogszabályban meghatározott időszakos műszaki felülvizsgálata során a vizsgálatot
végző szerv a vonatkozó általános tűzvédelmi követelmények érvényesülést is ellenőrizni köteles.
Több gépjármű tárolása esetén azokat úgy kell elhelyezni, hogy a gépjárművek ajtajai legalább az
egyik oldalon teljes szélességükben nyithatóak legyenek, az egymás mögött álló gépjárművek között
pedig legalább 0,80 méter távolságot kell megtartani.
2.13 Zárással kapcsolatos teendők
 A területen a tevékenység befejezése után ellenőrizni kell:
 a rend és tisztaság meglétét,
 a hulladékok eltávolítottságát,
 a közlekedési utak és vészkijáratok szabadon tartását,
 a főelzáró szerelvények és feszültségmentesítő kapcsolók elzárását, kikapcsolását
A feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat megkell szüntetni.
2.14 Irodahelységekben, étkezőkben használható hőfejlesztők
 Az irodahelyiségekben, étkezőkben az elektromos hőfejlesztő berendezések ( rezsó, kávéfőző,
grillsütő, stb.) csak az előírásoknak megfelelően, nem gyúlékony kerámialapra helyezve
működtethetők, a környezetben lévő éghető anyagoktól olyan távolságra, hogy gyulladási veszélyt
azokra ne jelentsen.
 Az
elektromos
hőfejlesztő
berendezéseket
felügyelet
nélkül
működtetni
tilos!
Felügyelet nélkül, valamint munkaidőn kívül csak a hűtőszekrény működtethető, mely külön
áramkörön van bekapcsolva, dugaszoló ajzat nincs bekötve a helyiség fő áramtalanító rendszerébe, e
dugaszoló aljzatra más elektromos berendezést csatlakoztatni tilos!
 Használat után az elektromos berendezések csatlakozó dugóit a dugaszoló aljzatból elkell
távolítani!
3 Telefonszámok (értesítési sorrend)
Arancsics Antal

+36-30-241-68-81

Tűzoltóság

105

4 Az alkalom szerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli engedély kiadására
jogosult személyek
Dr. Vásony Gergely ügyvezető
Arancsics Antal műszaki vezető
5. Tűzvédelmi dokumentációk
A tűzvédelemmel kapcsolatos ügyiratokat külön erre a célra rendszeresített dossziéba kell gyűjteni.
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Az iratgyűjtőben kell elhelyezni:
 a Tűzvédelmi Szabályzatot és mellékletei, valamint a kiegészítéseit és módosításait,
 a tűzvédelmi hatóság által megtartott ellenőrzések, bejárások jegyzőkönyveit,
 a tűzvédelmi megbízott észrevételeit, szemlejegyzőkönyveit,
 az előzőekben említett ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedéseket,
 a munkavállalók oktatásával kapcsolatos dokumentációt,
 a munkavállalók szakvizsgájával kapcsolatos nyilvántartást,
 a hegesztő- berendezések időszakos ellenőrzéséről készült jegyzőkönyveket,
 a villamos berendezések időszakos tűzvédelmi szabványossági vizsgálatának jegyzőkönyveit.
A dokumentációkat a vezető személyében bekövetkezett változtatás esetén jegyzőkönyvileg
átkell adni, illetve venni az előírások további végrehajtása céljából.
6. Eseti tűzvédelmi rendelkezések
6.1 Iroda
- Tűzveszélyességi osztályba sorolása: „D”
- A dohányzás az irodákban tilos.
- A helyiségben tűzveszélyes folyadékot tárolni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
- Elektromos főzőlap és kávéfőző csak a hőszigetelő alátéten elhelyezve állandó felügyelet mellet
üzemeltethető.
- A helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a menekülésre elegendő
szélességű út állandóan szabadon maradjon.
- A napi munka befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsónak elhagyó személy köteles a
helyiséget átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, amely tüzet okozhat.
- A villamos gépet, berendezést, készüléket (a hűtőszekrény kivételével) ki kell kapcsolni, illetve a
villamos hálózatról le kell választani.
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6.2 Tárgyalótermek, tárgyalóhelyiségek

A tárgyaló- és tanácstermek „D” tűzveszélyességi osztályba vannak sorolva.

- A termeket csak rendeltetésnek megfelelően – tárgyalásra, értekezletek és oktatás céljára szabad
használni.
- A tanácskozás ideje alatt (emberek benntartózkodásakor) a helyiségek ajtaját bezárni, a menekülési
útvonalakat leszűkíteni nem szabad (pl. ruhafogasok elhelyezésével)
- A terem befogadóképességétől függően a bejárati ajtóknál kívülről, fali konzolon 1 vagy 2 db
porraloltó készüléket kell jól láthatóan elhelyezni.
- A helyiségekre vonatkozó követelmények megegyeznek az irodákra vonatkozókéval.
6.3 Öltözők
Az öltözők a „D” tűzveszélyességi osztályba vannak sorolva. A tűzvédelmi előírások betartásáért az
öltözőkben tartózkodók a felelősek.
- az öltöző helyiségben a dohányzás és nyílt láng használata tilos, amit táblával kell jelölni
- az öltözőben tűz és robbanásveszélyes folyadék, anyag tárolása tilos
- az öltözőkben kávéfőző, hősugárzó, villamos főzőlap stb. használata tilos
- az öltözők tűzvédelmére a bejárati ajtókhoz közel 1-1 db porraloltó tűzoltó készüléket kell
elhelyezni.
- az öltözőhelyiséget távozás előtt ellenőrizni kell és az esetleges tűzveszélyt el kell hárítani.
6.4 Konyha, tea konyha
A konyha tűzveszélyességi osztályba sorolása: „D”, mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi
osztályba tartozik
A helyiségek tűzvédelmi előírásainak betartásáért a konyha használója a felelős.
- A felsorolt helyiségekben a dohányzás tilos, amit táblával jelölni kell.
- A villamos berendezés főkapcsolójának helyét, a lekapcsolás szükségességét és módját ismertetni
kell.
- A helyiségben elektromos berendezést csak úgy szabad üzemeltetni, ha ellenőrző lámpával van
ellátva, amely az üzembe tartását (áram alá helyezését) mindenkor jelzi.
- A főzéshez, sütéshez, melegítéshez használt elektromos rezsók alá nem éghető anyagú alátét
szükséges.
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-

A villamos berendezések feleljenek meg a vonatkozó szabvány előírásainak. A villamos
berendezéseket és a hálózatot hat évenként tűzvédelmi szempontból az MSZ 109000 számú
szabvány szerint felül kell vizsgálni..

- A konyhát utoljára elhagyó munkavállaló köteles olyan állapotban hagyni a helyiséget, hogy ott tűz
ne keletkezhessen
- A konyha közelében 1 db 6 kg-os ABC porraloltó készüléket kell jól láthatóan elhelyezni.
6.5 Gázkazán, Hőelosztó
Tűzveszélyességi osztályba sorolása: „D”

-

A helyiségben a dohányzás tilos. A tűzvédelmi előírások betartásáért az ügyeletes fűtő a felelős.
A helyiségben éghető anyagot, éghető folyadékot tárolni még ideiglenesen sem szabad.
A kazánházban csak az oda beosztotta, valamint az ellenőrzésre jogosult személyek
tartózkodhatnak.
A gázkazán kezelési utasítását a helyiségben jól látható helyen ki kell függeszteni.
A gázkazánt csak az arra beosztott, szakképzett személy kezelheti.
Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz
vezető közlekedési utakat leszűkíteni még átmeneti jelleggel sem szabad.
A kazán üzemeltetéséről naplót kell vezetni, amely tartalmazza:
- az üzemeltetés adatait
- a karbantartás időpontjait
- az üzemeltetéssel kapcsolatos észrevételeket

A kazán üzemi vizsgálatakor a naplóban rögzíteni kell:
-

a vizsgálat időpontját
az észlelt rendellenességet és kijavításának módját
a berendezés állapotára vonatkozó nyilatkozatot
a vizsgálatot végző nevét

A naplót a kazán helyszínén kell tartani, vezetése az üzemeltetésért felelős szervezet kötelessége.

-

-

A napi munka befejezése után, vagy a gázkazán üzemen kívül helyezésekor, eltávozás előtt a
helyiséget utolsónak elhagyó személy köteles a villamos berendezést és egyéb készüléket
feszültség- mentesíteni, valamint meggyőződni arról, hogy nincsen olyan körülmény, amely
utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.
A kazánházhoz 1 db 6 kg-os ABC porral oltót kell készenlétben tartani.
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6.6 Műhely (lakatosműhely)

A helyiségek „D” tűzveszélyességi osztályba vannak sorolva. A helyiség tűzvédelméért a műhelyben
munkavállalók a felelősek.

Tevékenység: A műhelyben csak a szakipari munkával kapcsolatos karbantartó tevékenységet szabad
folytatni és ahhoz szükséges anyagot, eszközöket szabad tárolni.

-

A műhelyben gázpalackokat tárolni nem szabad, alkalmi használathoz külön tűzveszélyességi
munkavégzési engedélyt kell kérni. A palackok talajszint alatti tárolása tilos!

-

Hasonlóan csak írásbeli engedéllyel lehet hegesztést végezni a műhelyen kívül a szeretetház
területén.

-

A dohányzás tilos.

-

A műhelyben a különböző tevékenységhez szükséges tűzveszélyes folyadékot csak a napi
munkavégzéshez szükséges mennyiségben szabad tárolni.

-

Alkatrészek, tűzveszélyes folyadékban történő mosáskor a helyiség megfelelő szellőztetéséről
gondoskodni kell, a dohányzás szigorúan tilos.

-

A műhelyben az olajos rongyok gyűjtésére lezárt fedelű, fémlemezládát kell biztosítani.

-

A tevékenység befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi rendelkezések betartását.

-

A műhelyek előterében 1 db 6 kg-os ABC porral oltót kell elhelyezni.

6.7 Előterek, lépcsőházak, folyosók, mosdók, WC-k, udvar
Az épületeken belüli közlekedők és mellékhelyiségek a „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba vannak
sorolva.
A tűzvédelmi előírások betartásáért az ott tartózkodó munkatársak a felelősek.

-

A felsorolt helyiségekben, szabad területeken tűzveszélyes anyagot, folyadékot lerakni, tárolni
csak átmenetileg külön engedéllyel szabad.

-

Az épület homlokzatai előtti területek kijelölt részét, a belső udvarokat, a hozzá vezető
közlekedési utakat a tűzoltóság kivonulása céljára szabadon kell hagyni, gépjármű parkolása

19
céljára még átmeneti jelleggel sem szabad igénybe venni. Gépjármű behajtása és
benntartózkodása (gazdasági bejáraton keresztül) csak a ki-, berakodás idejére engedélyezhető.
-

A zárt, belső udvari területeken 600 m2 –ként 1-1 db porraloltó készüléket kell elhelyezni.

-

A dohányzásra kijelölt helyeken hamutartókat kell elhelyezni.

6.8 Raktárak, tárolók
A raktárak a „C” tűzveszélyességi osztályba vannak besorolva.
A raktárak (tárolók) megelőző tűzvédelmi előírásainak betartásáért a raktárak vezetője a felelős.

-

A Raktárakban nyílt láng használata és a dohányzás tilos, ezen helyiség ajtóira a „Tűzveszély”
táblát, a helyiségen belül a dohányzást tiltó táblát el kell helyezni.

-

A tárolt anyagokat anyag nemenként és tűzveszélyességi besorolásuk szerint külön kell elhelyezni.

-

A világító lámpatestek mechanikai sérülés elleni védelmét biztosítani kell, azoktól a tárolt éghető
anyag legalább 0,8m távolságra legyen.

-

Elektromos melegítő, hősugárzó, kávéfőző nem használható.

-

A raktárhelyiségeket csak akkor szabad elhagyni, ha meggyőződtek arról, hogy nem maradt-e
hátra olyan körülmény, mely tüzet okozhat.

-

A raktárak előterében az éghető anyagok jellemzőitől függően 1-1 db tűzoltó készüléket kell
készenlétben tartani.

6.9 Portai szolgálati helyiségek
A portai helyiségek a „D” tűzveszélyességi osztályba vannak besorolva.

A megelőző tűzvédelmi előírások betartásáért minden esetben a szolgálatot teljesítő portai szolgálatos
személy a felelős.

Tevékenység: a Trezor és Banktechnika épületei, kapui, bejáratok őrzése, a Portaszolgálati
Utasításban megjelölt feladatok ellátása
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Táblán kell jelezni a tűzoltóság, mentők és rendőrség telefonszámait:

-

Tűzoltóság: 105
Mentők: 104
Rendőrség: 107

-

A portán tűz- és robbanásveszély anyagot, folyadékot tárolni még átmenetileg sem szabad.
A portai helyiségeket fűteni központi fűtés szüneteltetése idején csak zárt rendszerű villamos
fűtéssel lehet.
A portai helyiségre vonatkozó egyéb tűzvédelmi előírások megegyeznek az irodákra vonatkozó
előírásokkal.
A portai ügyeleti szolgáltatót ellátó személyek kötelesek megismerni és alkalmazni a Tűzvédelmi
Szabályzatot és a Tűzriadó tervet.
A tűz jelzése vagy észlelése esetén köteles azt késedelem nélkül a tűzoltóságnak a fenti
telefonszámokon bejelenteni, személyi sérülés esetén a mentőket értesíteni.

-

7 Záró rendelkezések
Jelen Tűzvédelmi szabályzat hatálybalépésével a területre kiadott összes e tárgyban
íródott utasítás hatályát veszti. Az épületben helyiségeket bérlő cégeknek kiegészítő
tűzvédelmi utasítást kell készíteniük a saját területükre vonatkozóan.
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Mellékletek

22

Tűzriadó terv
T ű z j e l z é s, r i a s z t á s
Minden tűzesetet a helyszín biztosítása mellett telefonon keresztül be kell jelenteni a tűzoltóságnak.
A tűzoltóság hívószáma:
105
Tűzesetet bejelentése:
A Trezor és Banktechnikai Kft. 1119 Budapest Petzvál J- u. 44.
 hol van tűz (pl. iroda),
 mi ég (p1. szemétkosár)
 mi van veszélyeztetve (pl.1. szoba + berendezés és felszerelési tárgyai), milyen terjedelmű a
tűz (p1. 3 m2), emberélet van-e veszélyeztetve,
 a jelző neve és telefonszáma, (hívó készülék)
 a tűzfészek honnan közelíthető meg a legrövidebb úton
1. A tűz jelzése után azonnal riasztani kell az épületben tartózkodó dolgozókat, a Kft, vezetését
telefonon pontosan tájékoztatni kell.
2. A tűz jelzésekor, illetve észlelésekor el kell végeznie a helyszínrajz igénybevételével a
tűzszakaszok áramtalanítását a megjelölt kapcsolókkal, illetve az épület egészére szolgáló
főkapcsolóval.
Az áramtalanítás a portaszolgálat feladata.
3. A tűzeseteket jelenteni kell munkaidő alatt

Munkaidő után, illetve munkaszüneti napon:
XI. ker. Rendőrkapitányság

+36 (1) 3814300

3. A Kft. helyiségeiben a tűzjelzés és riasztás bekövetkezése esetén minden személy köteles az
alábbiak szerint eljárni:
 A rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel meg kell kezdeni a tűz eloltását. Kézi tűzoltó
készülék alkalmazásával kell, a tüzet eloltani, illetve a tovább-terjedést megakadályozni.
 Aki a tűzoltásban nem tud közreműködni, köteles a legrövidebb időn belül az épületet
elhagyni.
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 Kerülni kell a pánikkeltést, az épülettől biztonságos távolságra kell távozni, nem szabad
akadályozni a tűzoltók vonulását és munkáját.
5. A dolgozók tegyenek meg mindent az érkező Önkormányzati Tűzoltók eredményes munkájának
elősegítésére. A kapubejáratot, az utca megfelelő területét szabaddá kell tenni, a parkoló
gépkocsikat az utca és az épület közeléből el kell küldeni. A tűzoltás vezetőjének át kell adni az
épület helyszínrajzát, és szóban tájékoztatni az oltás és mentés jelenlegi helyzetéről.
6. A tűzoltás parancsnokának utasításait mindenki köteles végrehajtani. Intézkedni kell, hogy a tűz
által veszélyeztetett területekről az anyagokat, értékeket kimentsék, elszállítsák. A tűzoltás
zavartalanságát minden körülmények között biztosítani kell.
7. A tűzvédelmi vezető kötelessége részletes jelentést készíteni az ügyvezető és a tűzvizsgáló hatóság
részére.
8. A tűzriadó tervet a dolgozók részére oktatás tárgyává kell tenni, évenként az oktatást meg kell
ismételni.
9. A Tűzriadó Terv adatait félévenként ellenőrizni kell, és a szükséges módosításokat végre kell
hajtani.

Tűzriadó gyakorlatok:
1./ A tűzriadó tervben meghatározott feladatokat, főképpen a végrehajtással megbízott személyekkel,
de minden dolgozóval ismertetni kell oktatás formájában. Ezt dokumentálni kell.
2./
A feladatokkal megbízott személyeknek az általános oktatáson kívül évenként legalább 1
esetben tűzriadó és kiürítési gyakorlatot kell tartani.
3./
Meg kell hívni a Tűzoltóság területi előadóját, véleményét figyelembe kell venni. Minden
tűzriadó gyakorlatról jegyzőkönyvet kell felvenni, a befejezést követően ér4./ Meg kell hívni a Tűzoltóság területi előadóját, véleményét figyelembe kell venni. Minden tűzriadó
gyakorlatról jegyzőkönyvet kell felvenni, a befejezést követően értékelni kell, meg kell határozni a
tapasztalt hiányosságokat és hibák kijavítási módját.
A jóváhagyott tűzriadó terv egy-egy példányát a vezető kezeli, zárt borítékban állandóan hozzáférhető
helyen (porta) kell tartani, és tűz vagy káreset bekövetkeztekor az elsőként érkező hivatásos tűzoltóság
vezetőjének kell átadni.
A tűzoltóság által lefolytatott tűzvizsgálat után a helyszín megváltoztatásának engedélyét a munka- és
tűzvédelmi vezető adja ki.
A saját hatáskörben eloltott tüzek esetén is a fenti eljárás a mérvadó.
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A társaság tűzvédelmi osztályba sorolása
A Trezor és Banktechnika KFT. (1119 Budapest Peztvál József u. 44.) tűzveszélyességi osztályba sorolása a 28/2011 (IX.6) BM
rendelet alapján.

Sorszám

Tűzveszélyességi osztály-alapterület (m2)

A helyiségek megnevezése,
funkciója
A

B

C

D

E

Összesen

Földszint
1.

Porta. recepció

2.

4.

001. közlekedő
előcsarnok
002. elektromos
kapcsolótér
002/a. raktár

5.

003. férfi mosdó

13

6.

004. női mosdó

15

7.

előtér

15,23

15,23

8.

021. iroda

12,96

12,96

9.

009. iroda

15,17

15,17

10.

010. iroda

12,90

12,90

11.

011. iroda

15,07

15,07

3.

14,80

14,80
21

21

8,60

8,60

2,10

2,10
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12.

012. iroda

15,07

15,07

13.

013. iroda

15,07

15,07

14.

014. iroda

14,20

14,20

15.

015. gázóra

16.

016. iroda

12,6

12,6

17.

017. iroda

13,70

13,70

18.

018. iroda

13,70

13,70

19.

019. iroda

21,63

21,63

20.

020. teakonyha

13,12

13,12

21.

közlekedő irodai folyosó

37,05

37,05

22.

022. iroda

18,6

18,6

23.

023. iroda

16,50

16,50

24.

024. iroda

16,50

16,50

25.

025. iroda

16,50

16,50

26.

026. iroda

16,50

16,50

27.

027. iroda

16,08

16,08

28.

028. iroda

10,53

10,53

29.

030. iroda

17,04

17,04

30.

031. iroda

36,72

36,72

1

1
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31.

032. előtér

15,4

15,4

32.

1. sz. trezor

15,6

15,6

33.

2. sz. trezor

15,6

15,6

34.

3. sz. trezor

15,6

15,6

35.

4. sz. trezor

15,6

15,6

36.

033. iroda

44,87

44,87

37.

034. iroda

29,10

29,10

38.

035. iroda

20,82

20,82

39.

036. iroda

30,84

30,84

40.

037. iroda

31,44

31,44

41.

038. iroda

12,39

12,39

42.

039. iroda

22,62

22,62

43.

040. lépcsőház

44.

közlekedő folyosó

15
68,4

15
68,4

ÖSSZESEN:

11,7

745,52

64

%-os megosztás

1,43

90,78

7,79 % 100 %

Földszint tűzveszélyességi osztályba
sorolása

D

821,22
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Sorszá
m

Tűzveszélyességi osztály-alapterület (m2)

A helyiségek megnevezése,
funkciója
A

B

C

D

E

Összesen

I. Emelet
1.

101. vizesblokk

26,40

26,40

2.

folyosó

107,40

107,40

3.

lépcsőház

15,60

15,60

4.

102. teakonyha

14,47

14,47

5.

103. iroda

14,20

14,20

6.

104. iroda

15,58

15,58

7.

105. iroda

24,16

24,16

8.

106. iroda

31,02

31,02

9.

107. iroda

14,42

14,42

10.

108.

1

1

11.

109. iroda

12,88

12,88

12.

111. iroda

28,81

28,81

13.

112. iroda

14,25

14,25

14.

113. tárgyaló előtér

12,45

12,45

15.

113/a. tárgyaló

17,22

17,22

28
16.

113/b. tárgyaló

14,20

14,20

17.

115. iroda

34,40

34,40

18.

116. iroda

32,60

32,60

19.

117. iroda

16,30

16,30

20.

118. iroda

16,70

16,70

21.

119. iroda

21,66

21,66

22.

120. tárgyaló

8,64

8,64

23.

121. iroda

13,66

13,66

24.

122. iroda

16,30

16,30

25.

122. iroda

55,90

55,90

26.

124. lépcsőház

15,40

15,40

27.

125. raktár

28.

126. iroda

31,70

31,70

29.

127. iroda

27,08

27,08

30.

128. iroda

6,2

6,2

31.

129. iroda

16,30

16,30

32.

130. iroda

16,30

16,30

33.

131. iroda

16,30

16,30

34.

132. iroda

16,30

16,30

4

4

29
35.

133. iroda

21,60

21,60

36.

134. iroda

27,80

27,80

37.

135. iroda

21,60

21,60

38.

136. iroda

31,10

31,10

39.

137. szerver szoba

5,62

5,62

ÖSSZESEN

4

684,12

149,4

837,52

%-os megosztás

0,48

81,69

17,83

100

I. emelet tűzveszélyességi osztályba
sorolása

Sorszá
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D

Tűzveszélyességi osztály-alapterület (m2)

A helyiségek megnevezése,
funkciója
A

B

C

D

E

Összesen

II. Emelet
1.

lépcsőház

15,60

15,60

2.

202. iroda

29,20

29,20

3.

203. iroda

28,93

28,93

4.

204. iroda

22,61

22,61

5.

205. iroda

18,82

18,82

30
6.

206. iroda

11,88

11,88

7.

207. iroda

12,68

12,68

8.

208. iroda

14,20

14,20

9.

209. iroda

14,20

14,20

10.

210. iroda

14,20

14,20

11.

211. iroda

28,93

28,93

12.

212. iroda

17,11

17,11

13.

213. iroda

11,38

11,38

14.

214. vizesblokk

14,95

14,95

15.

215. kazánház

14,40

ÖSSZESEN

14,40

%-os megosztás
II. emelet tűzveszélyességi osztályba
sorolása

5,35

14,40
254,69

0

269,09

94,65

0

100

D
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Sorszá
m

Tűzveszélyességi osztály-alapterület (m2)

A helyiségek megnevezése,
funkciója
A

B

C

D

E

Összesen

C épület
1.

0.42 iroda

56,65

56,65

2.

0.43 teakonyha

5,29

5,29

3.

szélfogó

9,32

9,32

4.

044. iroda

52,52

52,52

5.

közlekedő

4,60

4,60

6.

045. Női wc

5,04

5,04

7.

046. Férfi wc

5,04

5,04

8.

049. raktár

29,53

29,53

9.

050. műhely

28,73

28,73

10.

051. külső raktár

35,97

35,97

ÖSSZESEN

218,01

14,68

232,69

93,70

6,30

100

%-os megosztás
II. emelet tűzveszélyességi osztályba
sorolása

D

32

Sorszá
m

Tűzveszélyességi osztály-alapterület (m2)

A helyiségek megnevezése,
funkciója
A

B

C

D

E

Összesen

C épület
1.

Földszint

11,7

745,52

64

821,22

2.

I. emelet

4

684,12

149,4

837,52

3.

II. emelet

14,40

254,69

0

269,09

4.

C. épület

0

218,01

14,68

232,69

ÖSSZESEN

30,1

1902,34

228,08

2160,52

%-os megosztás
II. emelet tűzveszélyességi osztályba
sorolása

D

A 28/2011 (IX.6) BM rendelet alapján a létesítmény „D” MÉRSÉKELTEN TŰZVESZÉLYES,
tűzveszélyességi osztályba tartozik

