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TARTALoM

Rendelkezés a tűzvédelrni szarbáúyzat hatrálybaléptetéseről.

A tűzvedefuni szeívezet feladaíara felépítésére, működési és iranltasi rendjere, valarnint a
finanszírozasára vonatkozó szabalyok.

A tűzvedelni feladatokat is ellató személyek feladatait és kötelezettségeit.

Az intéznény területen tarolt anyagokra vonatkozó tunreszélyességi osáályba sorolása és az
vonatkozó tiízvédelmi kockazati osáalyba sorolás.

Átalános és eseti tűzvédekni hasanálati szabátyotq előírrások.

A tevékenysegre vonatkozó tűzvédelmi hasznátati szab:ályok, előírasok.

Az alkalomszerú tűzveszélyes tevékenység végzéséhez sztikséges írrfubeli feltetelek meghatarozas4
illetve az előzetes egyeztetésere jogosult szernélyek.

A tűzvedelmi oktatassal kapcsolatos feladatok és a mrrnkaviállalólaa vonatkozó trizvédelrni képesítési
követelmények.

A munkaválalóknak a tűzjeléssel, a tüzolüissal, a műszaki mentéssel kapcsolatos f€ladafai.

Az 50 ffinél nagyobb befogadóképességű helyiségek tiizvedelmi szabáúyozása.
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1.sz. mell.:
2.sz. mell.:
3.sz. mell.:
4.sz. mell.:
5.sz. mell.:

Az anyagokra vonatkozó ózveszélyességi osztalyba sorolas.
Tűzvédelmi kocki{zati osáalyba sorolás.
Tíizvédelni oktatasi jegyzőkönyv (minta).
Tűzvedelmi oktatasi tematika.
Alkalomszedi tíiueszélyes tevékenyseg engedélyezési nyomtatwárry bninta),

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltósrágról szóló módosított 1996. éü
XXXL számú tÖrvény 19.§.(t). bekezdésében, valamint a rnódosított 30l1996.(xII.6.) szímú
BM. rendelet 1. §. (1) bekezdéseben törtent feljogosítas alapjrán kiadom a bent foglalt, a Pécsi
Balett Nonprofit Kílt -re vonatkozó tűzvédelmi szabáIyzatot, s egyben elrendelem, hagy azt
minden egyes dolgozó és alkalmazott (munlraváttaló) a kellő szinterr, és a reá vonatkozó
mértékben megismerje és megtartsa.

A tűzvédelni szabályzat szsrnélyi hatálya fsntiek alapjan kiterjed az intéanény minden egyes
dolgozojrára és alkalmazottjrára valamint használaíi szinten minden olyan szeméIyre, aki az
intéznreny telephelyen tartózkoűh ott tevékenységet végez.
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F+ct alry}h n, tú,ol*ry ,63 vatmim a ffizvodeümi fdüryető távolléte, illetve&ŰlYo4*ea u,@ v€aeúóje áltat m€bizoút szalmai "okM$a ela tűzvedelmi
rrmúozág j%olfi es körclezettsegeket

Az Iítfu€nY vezaő beosáásri dolgoói (és azok szervezetszerű helyeneseik) sajat
rnrmkrterÜleffikÖn ugyancsak felelnek az ininltrásuk alatt álló t€rület tüzvédelmeert.

Az mtÉamdnY tűzvdelmi felügyelóje munkavégzese és érdekképviselete sorárr folyamatos
krycsolaot tnt az intemeny kijelölt vezetőjével, sziikseg szerint beszámol az :111té715Ény
vezeúöjenek a tevékenysegéről, illetve a v égzettmunkráról.

A tÍizvedelrni sz€rvez€t míiködésének finanszírozása és személyiigyi kérdései az intézrrény
vezetÖjenek a hatásköre és feladar;a. A tűzvédelemmel kapcsolatos ktiltúgek bizüosítasa ugyancsak
az ntéareiny vezetőjenek a hafaskörébe tfiozik.

Feirtiek alaPj'án az intézrrény tűzvédelmi ügyeiért felelós személyek - értelemszerűen a saját
területiiket figyelernbe véve -- a következők:

Vincze Balázs Attita
üglvezaő

Mobil : +3 6 -20 l 669_99-00

Mobil: +36_

Mobil: +36-20

Tűz Partner Kft, mínt az intézmény tűzvédelmífetügeője
Mobil: +36-7 0 l 37 9 -a6-7 6

l. Az Intézmónv vezetőie:

- Létrehozz4 trámyttja és felügyeli a szükséges mertékű tűzvédelmi §zervezatgt (értelemszerűen a
telePhely nagságát, munlravdllalói létszómót és a.folytatott tevékenységet - kiilönös tekintettel
azok koclaizati osztdlyba sorolására -- figletembe véve)., A telePhely (intézmény), technológiai rendszerek megvalósíásival, üzemeltetésével, fejlesáésével
Összhangban gondoskoűk a jogszabalyokban, nemzeti szabvárryokban, vonaíkoá műszaki
kÖvetelményekberr meghafiározott tűzvédelrni követelrnenyek megtartasaról, valamint a
tevékenysegi körtikkel kapcsolatos vésáelyzetek megelőzésének és elhridtásrának fettáeleiről., Köteles a telephelyek közvetlen tíizvédelmét szolgaló - jogszabalyban, nemzeti szabványbarr,
haíós€i hatmozatban, vonatkozó műszaki követelrnérryben előírt - tűzvédelmi berendázést

7.
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készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzernképes atlapotban tartani, időszakos
eÜenőrzéstilaől, va]amint az oltővtz és egyéb oltóarryagok biaosíásaról gondoskodni.
Köteles a tűzoltósag részére a tiiz oltr{sarq a műszaki mentésre szolgaló felkészítés érdekében *
elÖzetes egyeztetés aÍapjrán * a helyszíni gyakorlatok megtarfiísát lehetövé tenni, és abban
koaeműkodni.
Köteles a tevékenységi ktlrrel kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltasának, valamint a
műszaki mentésnek jogszabalyokban, nemzeti szabványokban, vonatkozó műszaki
kovetelrnényekben rneghatarozott feltételeit biztositarri
Köteles kiadni aztntéurÉny tíizvédelmi szabáúyzatátés annak naprakész áűapotÉtőlgcndoskodni.
Gondoskodik a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak munkavállalói ismertetéséről.
Köteles a ttizvédelmi ellenőrzés lehetőségét biztosítani.
A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a telephely kockrizati osztáyanak
megváltoztatasát teszi sziikségessg vagy a raktarozas, termelés kapacit,ásának lSolo_at történő
növeléset eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább 15 nappal megelőzően az
illetékes I. foku tűzvédetmi hatósagnril - M űj kockazati osárilyba sorolasra vonatkozó javaslat
eryidejű megkiildésével - köteles bejelenteni.
Köteles gondoskodni arról, hogy az inténnény munkavállalói a szükséges túzvédelmi oktatásokat
és rerrdszeres továbbképzeseket megkapják.
A túzvédekni előírasokat megsértőkkel szemben - a vonatkozó és haáyos törvények,
jogszabrályok és előírasok figyelembe vetelével - felelősségre vonást kezdeményez.
Meghatrározza -- és jelen szabályzatban írasban is rögzíti .. az alkatomszerü tiízveszélyes
tevékenység végzésere vonatkozó előírasokat és feltételeke| az engedélyeztetésre, egyeztetésére
jogosultak körét, egyben az engedély kiadrásma" illetve annak egyeztetésére jogosult.
TŰzvédelmi kötelezettség, illetve feladatszabas esetén (dolgozói, alkalmazotti érintettség)
gondoskodik arról, hogy az adott érintett személy munkaköri leírr{sában ez egyértelműen
megjelenjen.
Kineveá, Írasbeli meghatalrnazást ad az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek, akinek
rendelkezrrie kell az ellenörzés megfelelő végrehajtásához sziikséges ismeretekJ<el és az tizemeltető
által kiallitott, err§ vonatkoá írasbeli meghatalmazassal.

Az Intézmóny vgető beosztású személyei:

Köteles az tntéanény közvetlen ttízvédelmét szolgaló * jogszabalybar, nemzeti szabványban,
hatósági hatarozatban és vonatkozó műszaki követelmenyben előirt - tűzvédelrni berendezés!
kMiléket, felszerelés| technikai eszközt allandóan üzemkepes álapotban tartard, időszakos
ellenőrzéstikről, valamint az okőviz és egyéb oltóanyagok biztosíásaról gondoskodni.
Köteles a tűzoltóság részére a tin oltilsér4 a műszaki mentésre szolgráló felkészités érdekében --
előzetes egyeáetés atapjan - a helyszíni gyakorlatok megíartasát lehetővé tenni, és abbarr -
felkérés esetén - tevékenyen közremüködni,
Köteles a tevékenységi körrel kapcsolatos ttizesetek megelőzésének és oltasának, valamint a
műszaki mentésnek jogszabáyokban, nemzeti szabványokban és vonatkozó műszaki
kovetelményekben meghatarozott felteteleit bixosítani.
Köteles a tűzvédelmi ellenőrzés lehetöségét biztosítani, abban tevékenyen közreműködni.
Gondoskodik róla, hogy az intézmeny munkavallalói ajogszabalyokban, nemzeti szabványokban,
vonatkozÓ műszaki követelmenyekben foglalt előírasok szerint végezzék a tevékenységiiket,
illefve a ttízvédelrni szabáúyzatában fogtaltakat megismerjék és megtartsák.
Köteles gondoskodni arról, bogy az intézmény munkavallalói a sziikséges trizvédelmi oktatasokat
és rendszeres továbbképzéseket megkapjak.
Köteles gondoskodni arról, hogy azintémÉny mrrnkaválalói amunkaköríikkel, tevékenységtiLkkel
kapcsolatos tűzvédelrni ismereteket a foglalkoztatasuk megkezdése elótt elsajátítsáús, anlz esetén
végzendő feladataikat megi smerj ék.
Gondoskoűk ról4 hogy a tiizvédelrni szakvizsgahoz kötött * jogszabalyban meghatérozott
tevékenységek -- munkakörökben csak az előirt tiizvédelrni szaküzsgával rendelkezö személyek
tevékenykedhessenek.

2.
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A tiizvédelrni előírasokat megsértőkkel szemben - a vonatkozó és hatáyos törvények,
jogszabályok és előírások figyelembe vételével - felelösségre vonast kezdeményáz az irrtéanénY
vezetője felé.
FigYelemmel kíséri és feltigyeli az alkalomszqű tíizveszélyes tevékenyseg végzésere vonatkozó
tevékenYsegú, M ezzel kapcsolaíos elóírásokat és fettételeket, egyben Ú errgedély kiadasrára
illefue arrnak eryeáetésére jogosult.
Az intéanóny elekbomos, villámvédelmi, giizüzernű, és eryéb berendezéseineh készütékeinek
elŐirt időszakos feltilÜzsgáatait -- az előirt ciklus idókozonként a trizvedelmi fetügyelő javaslata
alaPj'fu -- elvégeáeti, az itt feltárt hirárryossrágok megsziintetésére a sziikséges intézkedéseket
megteszi.
Az nténnénY vezetőjének távollete, illetve akadályoztatrása esetén - az tnténrtény tűzvédelmi
felÜgyelŐjének segítségével - korlátozott mértékben végzi és gyakorolja azintéanénryezetői utalt
jogokat és kötelezettségeket értelemszerűen a saját iranyítí§i és munkaterületére vonatkozóan,

Az Intézménv tűzvédelmi felügvelőie:

Az lntéanény vezetójerrek megbízasriból egyedi specirális tíizvédelmi ügyekben eljérhat (pt.
létesííési, egleztetési, tűzvizsgdlati, szakhatósági üglek érdektrepviselete).
Az intézrnény munkavallalóinak viszonylatában - amennyib en-azta jogszabrály elóírja - megbízas
esetén megszervezi és lebonyolítja a szükséges tűzvédelmi szakvizsgáztatásokat ffig,lelenimel a
vonatlrozó 45i20l ].(nI.7.) BM. rendeletre).
Hatósági ellenőrzés előzetes kiértesítése esetén részt vesz az ellenőrzésen és ellatja a szükséges
szakirányu érdekképvi seletet.
Elkészíti azintézmény tiizvedelmi szabilyzaíátés annak jogszabáIy szerinti rnellékleteit.
Elkészíti azintéanény telephelyeinek mértékadó kockr{zati osááyba sorolrását.
Gondoskodik az intézrnerry tiizvédelmi szabilyzaíénaknaprakészen tartásárót.
FigYelemmel kíséri az :rrrtézrrÉny-t is érintő jogszabáyvaltozásokat, sztikség esetén kezdeményezi
jelen szabályzatra vonatkozó módosításokat, kiegészítéseket.
Tűzvédelmi rállapot-felmérési ellenőrzést tart a telephelyeken,
Ehégzi a dolgozók éves rerdes tíizvédelmi oktaását
Koordinrilt körülmények kózött megtartja az uj belépők tiizvédelmi oktaüásáú.
A sztikség esetén - felkérésre - rendkívüli tiizvédelmi allapot felrnérést tart.
A tíizvédelmi helyzeee kiható olyan tevékenysége! amely a telephely kockazati osáalyba
sorolásának megvátoztatasáttesú sztikségessé, v€y a rakkározas, temtelés kapacitásanak 15%-a1
történő növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább 15 nappal megelőzően *
az Űj kockárrzaú o§ztáyba sorolásra vonatkozó javaslat elkészítésévet - kotelás elökésútent az
intéarrény vezetőjének a szíikséges hatósrági bejetentő anyagot.

Az alkalmi tíizveszélves tevékenység engedél}rezésere és egveztetésere joqosult személyek
feladatai:

Ezen személyek név szerinti (esetenléní beosztás szerinti) megnevezése, valamint az ezze\
kaPcsolatos feladataik a Tűzvédelrni Szabélyzaterre vonatkoző fejezetéhen tatalható,
ugyancsak ezen fejezet tarta7mary.a az aíkalmi tüzveszélyes tevékenység végzésével kapcsolatos
ttizvedelni-biztonsiágtechnikai előírrásokat és feltételeket.

A tevékenység folyamatos ellenőrzése sori{n értelemszerűen az ráltalános, az eseti
tevékenységgel összefiiggő tüzvédelmi haszrrrálati szabiáIyok betartasráí kell ellenőrizni.
ellenőrzések végrehajüásávat megbízott személyek a követkeák:

4.

5.

esa
Ezen

Pécsi Balett Nonproíit Kft. Tűzvédelmí §zabátyzatzlt7.



6.

6

o azintéményveetőjg
o azintézmény vezetőie által megbí,zott személyek

o Az éghető és egYéb hulladékokat el kell üávoütani az egyes helyiségekből" szabadterelrrő1, megkell ryóződni arról, hogy a szíikseges mértékű tut*ita"tiioJgezték-e.o A mrrnkahelY elhagYása előtt meg kelt győződni arról, hory nincs-e káros felmelegedés, nincs_eidegen any€, potenciális gyujtófoná§ a teriileten.o Az elekhomos berendezéseket és készülékeket ki kell kapcsolni, feszült§eg mentesíteni kell(értelemszerűen),

' Meg kell ryőzŐ{ni arról hogy a közlekedési-menekiilési utakat szabadon hagytak-e aberendezesi trárgyak a helytikOn oának-".o Ellenőrizni kell, hogy a tűzoltrási eszközök és felszerelések működőkepesek-e.
' F egYes helYiségeket le kell zárni, és a kulcsokat - az lntéffiLiny vezető egyedi utasítráshiánYában - az illetékes területvezetó instrrkciói alapjá ke[ kezelni (itletve elhelyezni) atovábbiakban (f gle lemmel az őrzés-v édel mi me gourisrá i $.o Az éPtiletek, helYiségek ablakait, ajajatt (az illenőrzés végeztevet) minden esetben zá{uk letávozás előtt.

' Meg kell gYŐződni hory a lezárt helyiségekben, illefve a telephelyen nem mmadt-edolgozó, illetve illetéktelerr szernély.o A tiizelŐ-, és ffitőbererrdezeseket le kell_ e.l|gnőriuri, meg kell ryőződni azok biáonságosiizemeléseről, szükség esetén ki kell kapcsolni őket QÁteméerű).o A tíldelzésre szolgaló telefonkésziil ék üZemképessegeről meg kell győZődni (itt fig,,elembe kettvenni az adott telephely őrzés-védelemi megoliásű Í$.

Fenti szemPontok szerinti szabályos zrárás végreh ajtásáal és ellenőrzéséétt a következőkben
felsorolt személyek felelősek:

o az intézmény vezetője,
o azintézmény vezetője áttat megbízott személyeko azíntézmóny adott telephelyét, utolsónak elhagyó dolgozó.

Az Intézmény dolgozói és alkglmazottiai:

KÖteles foglalkozfatá§uk megkezdése előtt -- azaz mwkába tepéstik etőtt -- a szíikséges és etőirttózvédelmi oktaüísokon megieleruri és résá vennt (rij betépő ttiiaaefui oktatása). 
t

KÖteles eá kÖvetően az előirt tüzvéde|rni továbúkepzesekeq o*íatásokon áegietenni, az ottha|lottakat elsajatítarri (éves rende s tűné de l mi oktatds).

§o'"l" az intéanénY ttizvédelmi szabályzatátrnegisáerrri , az abbanfoglattakat m§gtafiani.
KÖteles a rnunkakörének megfelelő, valamini az adatt telephelyre vonatkoió előírasokat
megismemi, betartani, vatamint betaítafui.
KÖteles a munkakÖréhez sziikséges : arnennyiben az etőíras -- tűzvédehni szakvizsga kepesítést
megszerezni.
Köteles az adott telephely teriiteterr rerrdszeresített tűzoltási eszkozök és felszerelések működését
megismerni, valarnint sziikség esetén azokatkésedelem nélkiil, szakszerűen haszralni.
köteles tűz esetén aűz jelzesétvégrehajtani , aűzoltását megkezdeni.
KÖteles a telePhelY területén taláható -- ott rendszeresítet! Íaszrált - elekromos, gáz és egyébÜzemű géPek, készíiÍékek és berendezések működését megism rrrnt (mety a Űnpakörh,,el
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lraPcsolatos), valamint a vonatkozó kezelési-karbantartási utasítasokban foglaltakat
maradéktalanul b§tártani.
Köteles közvetlen munkahelyi vezetojerrek minden rendellenes iátlapotot késedelem nélkül jelezni.
KÖteles megisrnemi az adott telephelyre vonatkozó szakszerű * az aóott telephely zárésát

1egelőző -- "tűzvédelrni záróst", és az ezzel kapcsolatos, vatamint folyanatos ellenőrzési
kOtelmeknek eleget tenni.
KÖteles megismerni és megíartani a törvény magiánszemélyekre vonatkozó kötelezettségeit.

Az intézrnerry és telephelyei terúletén felhasanát és tárolt * jellerrrző mértékű - anyagok
tÜzveszélyességi osáályba sorolasát, ahatáyos 54l2014.(X[5.) BM rendelettel kiadott onzagos
TŰzvédelmi §zabályzat (a továbbialrban: OTSZ) 9. § (1) bekezdésében foglaltak aup:,*n
végeztiik el.

Ennek megfelelően az InténrÉny egyes telephetygin jellernzőan trárolt anyagok tűzveszélyességi
osztályba sorolását aszabályzat 1. szrámú melléklete tartalmazza,

Az Országos TŰzvédelmi §zabáIyzat szerint a tiizveszélyességi osaalyok a köl,etkezők:

Robbanásveszélyes
Tűzveszélyes
Nem tíízveszélyes

Az lntémelry telephelyeire vonatkozó részletes - koclúzati egységenkenti - mértékadó
tűzvédelmi kockrázati oszaályba sorolrist, a hatáyos 54/2014.(KL§.) BM rendelettel kiadott
Országos Tűzvédelni §zabályzat 10-11. §-ában foglattak alapjínvégeztiik el.

Ennek megfelelően a telephelyre vonatkozó kockazati osztalyba sorolasát a szabáúyzat 2, számit
melléklete 1a6lglínarya.

Tönényben foglalt általános előírások

Aki ttizet vagy mrnak közvetlerr veszélyét észleli, köteles aá haladéktalanut jelezni a hívásfogadó
köryontnalq a katasztrófavédelrni igazgatóságműveletirányító ügyeletene§ vagy atíizoltó§ágnak
(c továbbiakban: jelzésfagado), vaw ha erre nincs lehetőségg a rendőrségnet ya5y a
me,lrtőszolgrálatnalq illetŐleg a települési önkormárryzat polgiámresteri hivatatrának (liaras
ön kormdnyz ati h iv at a Inak} .

A hatályos 1996. évl )OO(I' törveny (tovdbbiakban: törvény) hatáya alá tartozók attlz jelzéséhez,
a segítségkeréshez híradrási eszkOzüket koteles€k rendelkezésre bocsátani, szíikség esetén
jrárműveikkel segítseget nyujtmi.
A törváry hatálya alá tartozók a tűzoltrásban, a műszaki mentésbe,lr * ellenszolgáltatás nélkiil --
életkoruh egészségi, fizikai állapotuk alapjrán elvarható személyes részvétellel, adatok közlésével
kotelesek közreműkö&li,

2.

J.

4.

5_

v.

1.

7

J_
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A tÜzoltrás vezető utasítasrára köteles tűrni, hory magránlakásába, fulajdonrá,ban, haszn áúaábart,
kezelésében alló teruletre, letesíürrénybe, épületbe, helyiségbe bontrással is behatolhassanak.
A ttizoltas vezető utasítasara köteles tűrni, hogy a tí],z éltal veszélyeztetett és a nz oltasához
sztikséges terÜleten tevékenységet korlátozhatja, megtilthatj4 elrendelheti az illetéktelen vagy a
vesz,élyeztetett személyek, valamint az anyagi javak eltavolíásat, a terület kiiidtését.
Ari aki a beavatkozást igénylő eseményt szándékosan okozt4 yw atűzoltásra, itletve műszaki
mentésre vonatkozóan szrándékos megtévesáő jelzést adott a túzÓltassal, műszaki rnentéssel és
ezek jelzésével kapcsolatosan keletkezett költségeket köteles me§tédteni, ha gondatlansága miatt
téves automatikus tűnátjelzés keletkezett.
A magánszemélyeknek meg ketl ismerniiik és meg kell tartaniuk, illetőleg meg kell tartaüriuk a
trrlajdonukban, haszráatukban lévó ópiiletek, lakások, járművek, gépek, bereniezések, eszközök
és anyagok hasznrálahár4 és működtetésere vonatkozó tüzmegelőzési szabalyokat.
A magánszemélyek kotelesek gondoskodni az etőzn pontban felsoroltaknak a jogszabalyban,
kÖtelezÖen alkalmazandó szabvanyban meghatarozott tüzvédelmi feltilvizsgálataról eúixositarri a
tűzvedelrni ellenórzés lehetősegét.
A magánszemélyeknek meg kell ismerniiik a tűzesetek és műszaki mentést igénylő balesetelq
kiáresetek jelzésével, továbbá a tirz oltasávat és a műszaki mentéssei kapcsolatos
kötelezettségeiket.
A magánszemélyek kötelesek gondoskodni arról, hogy a nevelésiik, felügyeletiik alatt ráltó
személYek a törvényben szlimukra etőírt ttízvédelmi ismeretek megszerezzéÉ és tevékenységtik
sorálr ne okozzanak tiizet, va5r közvetlen veszélyt,

A használatra vonatkozó általános fűzvódelmi előírások
az Országos Tűzvédelmi §zabályzatban foglaltak alapján

Általános tűzvédelmi szabályok

177. § (1) A TŰZvédelrni Műszaki Megfetelőségi Kézikönyvet az iizemeltetöne( v4gy tarsashiáz esetérr a
közös kepviseletnek az adatt létesítrnény, epület területén kell tartania
(2) 

^z 
ePÍínényt, epítrnerryrészt, a vegyes rendeltetésű epülete! szabadteret csak a hasznalatbavételi,

Üzemeltetési, működési és telephelyengedélyberr megrillapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi
követelrnerryeknek megfelelően szabad haszrrrá]ni,
(3) A tennelést, a használatot, a tárolast, a forgalomba hozatalt, valamint az egyéb tevékenységet (a
tovóbbialrban eg/ütt: tevélrenység) csak a tűzvédetmi követelményeknek megfelelő *"á!udtér*,
helyisegbsa Űzszakaszban, rendeltetési egységb ery építmenyberr szabad folytanri.
(4) A helyiségben, epíünenyben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez
szíikseges anyag és eszköz taítható.
(5) TŰzhávolsagon belül tr{rolasi tevékenység nem végeáető. Ezen területet a hulladékoktól, szaraz
aljnövenyzettől merrtesen kell tartaní.
(6) A helyiségből, a szabadtérbő| a gepről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység
során keletkezett robbanásveszélyes és fűzveszélyes osáalyba tmtoző any€o; hulladékot folyamatosarq
de legalább műszakonként, valemint a tevékenység befejezése utrán el kell távolítani.
(7) I-il, tűzveszélyességi fokozatu folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól zárő fedővel eltátott,
nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gy,tjteni, majd e,lre a célra kijelölt helyen kel| tárolrú,

178. § (1) Az I-II. tűzveszélyességi fokozatu folyadékot, robbanasveszélyes és tűzveszélyes oszíáyba
tartozó és égést táplató gáa szálLitő csörendszernél és trárolóedénynél, továbbá minden gépnél,
berendezémél és készülélnél az I-II. tíizveszélyességi fokozatu folyadék csepegésé| elfolyasát uuey u
qéa snvÍrgását meg kell akadatyozni. A széffolyt, kiszivrárgott anyagot hatadéktalanul fel kell itatni, a
helyiseget ki kell szellóáefiri, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tarolni.
(2) Az üzemszerűen csepegő I-II. tiizveszélyességi fokozafu folyadékot nem t&zveszélyes osztáyba
tartozó any€Ú edénybe kell felfogíri. A fetfogó edényt sziikség szerint, de legatább a műszak
befejezesével ki kell iiriteni, és az erre a cékakijelölt helyen kell tárolni.

7.

9.

10.
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(3) Az I-II. tűzveszélyességi fokozatu folyadékot alkalomszerűen csak szabadban vagT hatékonyan
szsllőztaathelyiségben szabad haszn,t]ni, ahol egyidejűleg gffitóforras nincs.

r79- § (1) Olajos, zskos mrrnkaruha védőruha - ruhaaár-rendszerű öltöző kivételével - csak
ft,mszekrelryberr helyeáető el.
(2) A munkahelyeken a tevékenyseg közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizrri kelt
a tűzvedelmi hasznrálati szabiályok megartrását, és a szabrálytalansiágokat meg kell szüntetni,
(3) A helyiseg - sziikség szerint az epítnnelry, létesítmerry - bejáratráná és a helyiségben jól látható
hetyeir a ttiz- vary robbanrásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelrneztető és tiltó
rendelkez.eseket tartalmazó biaonsigi jelet kell elhelyezni.
(4) A közmű nyitÓ- és zárőszerkezete| valamint annak nyitott és zárt rállapotát jól láthatóan meg kell
jelölni.
(5) Ha robbanásveszélyes osáályba twtoző űlya1 robbanásveszélyes állapotban fordul elő a
hetyisegbe,n, olyan ruha" lábbeli és eszköz nem hasamlható, amely gyújtrási veszéllt jelenthet.
(6) A úűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelrnény szerinti jelzőtáblával Éeil jelölni.
(7) A tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok akadáytalan megközelíthetőségót bixosítani kell.
(8) A 67- § (1) bekezdés szerint kialakított homlokzati mfirtési ponúok megközelíüetőségét az adott
szint€n és tűzszakaszban tartózkodók részere biztosítani kell.
(9) A mentésre szolgráló nyfl:ászárók helyét - a lakóepületek kivetelével - a homlokzaton és az epületsrr
belül a mentésre szolgiáló nyilászr{rót tarratmazó helyiség helyiségcsoport bejáratanál jól Háató és
mradado módon kell jelölni.

l80. § (1) Ahol jogszabaly önműktidő csukó szerkezet alkalmazását írja elő, ott az ajtőt csukva kell
ttrtaíti. Ha ez iizemeltetési okokból nem lehetséges, vagy a robbaniásveszélyes osztályba tartozó any€
robbanrásveszélyes állapotban fordul elő, akkor a nyitva tartrás ideje atatt átlandó helyszini feliigyelető1
kell gondoskodni, vary biztosítani kell, hory az ajtó tizjelző jelere csukódjon.
(2) A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt átló, személyek tattőzkodáséra szolgaló
helyisegeinek kiiidtésre szánítasba vett ajtóit leziárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege * uitaL
zirvatntÍsát sztiksegessé teszi -_ veszély esetere - az ajtókkiilső nyithatósrágát a fűzvédelíni s"aaatos,ag
álal meghatrározott módon bixosiani kell. A belső nyithatósagíót csak akkor leha eltekinteni , ha aztá
re,lrdeltetés ktzérla.

§peciális építmények használati szabályai

183. § Áfivrány jellegű építmenyek alatt tárolni, helyiséget kialakítani tilos.

Tűzveszélyes tevékenység

1t4-§ (1) TŰzveszelyes tevékenységet tilos olyan helyen végeani, ahol az ttize! vagy robbarrást okoáat.
(2) Allandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tiízvedelmi követelmónyekrrek megfelelő, erre a
élra alkalmas helyen végezbetó.
(3) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenyseget - a (5) bekezdésben foglaltak kivetelével - az előzeteserr
Ínfuban, a hdszín adottságainak ismeretében meghatrározott foltételek alapjrin szabad végezri. A
feltetelek megrállapítasa a munkavegzésre közvetlenül utasitrást adő, a munkát végző sierrrélyek
tevékenységét közvetlenül iranltó személy feladata ha nincs ilyen személy, a munkát vigző
kotelezettsége.
(4) A munkát közvetlenül iírá.nyító személy köteles ellenőrizni a mrrnkát végző személyek tíízvédelmi
szakvizsga-bizonyítvrányrának megteteq érverryességfuha aza tevékenység végzésehez sziikséges feltétel.
Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki.
(5) Ha az alkalomszuú tlianeszélyes tevékenységet végző magánszemély azt sajáí trrlajdonában lévő
l&esínnényben, épii{etben, szabadtéren folytatja úgy a feltetelek írrásbeli meghati{rozása nem szükséges.

Pécsi Balett Nonproíit Kft. Tűzvéde|mi §zabályzatzLt7.
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(6) A hilső szervezet vagy személy átal végzetttűzveszelyes tevékenység feltéteteit a tevékenység helye
szerinti letesítnerry v9zetőjévet vagy megbízottjával 

"gylrt"t 
i kell aÜ eá szükség szerini_ á rr"rvi

sajatosságnak megfelelő * tűzvedelmi előírasokkal egesziti ti.
(7) Az alkalomszerú tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazrriuk kell a
tevé\enYség idÖPon§át, helyet, leírását a munkavégző nevét és - tűzvedelmi szakvi zsgiútoz kötött
murrkakÖr esetében * a bizonyíWany széxnát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabrátyokat és
elóírasokat.

185. § (1) JogszabálYban meghat"'ározott szakvizsgiálroz kötott fűzveszélyes tevékerrységet csak ervényes
tűzvédelíni szakvizsgával rerrdelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzr.édelrni szaba§oŰ4
előínísokra kioktatott személy végeáet.

ÍZl O tűzveszélyes környezetberr végzett túzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak
befejezéséig a munkavégzésre közvetlenül uta§ítást adő, a *Úrut végző személyek tevékenységét
kÖzvetlenÜl irránYÍtó szernáy, ha nincs ilyen szernély, akkor a munkát 

"égrő_ 
s"iikseg esetén műszeres _

felügyeletet köteles biztosítani.
(3) A tűzveszélYes tevékerrységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adő, a rnunkát végző
személYek tevékerrységá közvetlenül iíánltó személy, ha nincs ilyen szemóly, akkor a munkát ,é§rő,
Yaryint a 184, § (5) bekezdésében foglaltak szerint tevéken}seg"t ,egié magránszeméIy, az ott
keletkeáetó tiíz oltá§ára alkalmas tűzoló felszerelést, készüléket koteles bizrtósítani. 

-

Í+l a tűzveszélYes teyékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak
kÖrnYezetét tűzvédelrni szempontból kötelesek átvizsgrálni es mindeíl olyan koriilrnenyt megszüntetni,
mi tiizet okoáat. A munkavégzésre közvetlenül utasítiást adó, a mrrnkát ieEza szemé§ák tevákenységéi
kÖzvetlenül iranyító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőn§i a munkavegzés
belYsánét át kell adni tevékenység helye szerinti tétesiüneny vezetőjének vafo megbízottjrának.-Az
átadá§-áfvétel időpontját az engedélyen fel keü tiintefiri és alráírással tgazóhi kell,

Dohányzás

1_S7: § (1) Égó dohanY nemúq gyufát és egyéb gyujtófonast tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni,
ahol az tiizet vagy robbanrást okoáat.
(2) DohrfurYozni nem szabad olyan helyiségbeil, szabadtéren, ahol robbanásveszélyes osztáyba twtozóilY€ot elóallÍtanak, tárolnak, fetdolgoznak. A dohanyzási tilalmat biztonsrági jellel 

-kell 
jetölni,

(3) Robbanasveszélyes osztályba tartozó any€ gyáítí§é§a feldolgozasar4 t*Ót,**ra szolgaló helyiségbe
vagY szóadtérbe, gyújtóeszköá, gyujtófona§t bevinni csak az alkalomszerú tűzveszélyes tevékenysélre
jqgosító, ínásbarr meghatrározott fettetetek atapjan szabad.

Tárolás szabályai

190. § (1) HelYiségben, ePÍfirrenyben és szabadteren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez
salkség§s robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztifyba tartozó any€ trárolhaÚ, Az epítnerrybón tároh
TYa8. termék mennYisége nern haladha{ameg a tervezéskor alapul vá anyagmemnyiséget.
(2\TŰzgáÁó előterberu íiistrnentes lepcsőhráeban és előt€fében *ioC*o"*ii t*om átor.
(3) A robbanásveszélyes osztályba twtazó anyagot - ba azt nem nyomastartó edényzetben hoztéű<
fagalomba - a tűzveszélyes osáiályba tartozó anya8ra vonatkozó követelmérryek szerint csak ziárt
csomagolásban lehet tarolni.
(4) On8Yulladásra hajlanros any€ot eryéb robbarriásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó
aYrygat, tovabbá olYan anyagokat, amelyek egymrásra való harrása hőt fejleszt}ret, tiizet vary robbarrrást
otoá*, eg5l egYségben nem szabad tárolni. Az öngyulladrásra hajlamor *yug hőmersékt-etét naponta
19 , ha azt u anYag trrtajdonsagai sziiksegessé teszik * folyamatosarr ellenőrizrri kell, és u u"r""ly",
feimetegedest meg kell akadrályozri.
(5) A tfoolás területét éghető hulladéktól, száraznövényzettől mentesgn kell tartani.

Pecsi Balett Nonproíit Kft. Tűzvédelmi Szabályzat2Ot1.



ll
(Ó) IPari, Yezőgazdasagi, tároló létesítrnényben való raktrározr{s, trárolrás esetén
a) 2O0 m' feletti tarotó tretyiség fodém- lo"gy t"tőrr".k"""ro-r.r.*ir, a trárolt any€ között 1egalább 1
máer trávolsagot kell biztosítani,
Ó/ a helyisegben trárolt Py€ tá(ola§i magassrága nem haladhatja meg a fiistkötény atsó síkjának vonalat,thúrB ha mar létesítéskor ettőt eltérő tarolas Jngedólyezése to]tént vagy sáfunítá§sal igazolható az eltérőtiolá\
c/ a tároh anY€ és a fiistkötény fiiggóleges síkja között l meter távolsagot kell tartani.

A robbanásveszélyes osztátyba taúoző anyagok tárolási előírásai

Pr. § (l) A robbanasveszélyes osáalyba tartozó anyagot, I-II. tűzveszélyességi fokozatu folyadékot
Iryhi csomagolni csak jogszabályban megbatrározottak szerint, ennek trianyitan szabadterán vagyo}a heiYen szabad, ahol nincs gyujtófonás és a hxekony szellőzést bixosítottak,
€) A robbalrrásveszélyes osztalyba twtoző any€ot, valamint az I-I]. tűzveszélyességi fokozatu5bdeot csak aárt csomagolrásbaq edenyben ."átú tfoolni, szrállítani és forgatomba hozni.
(3) A robhrásveszélyes osáályba tarlozó mya1, valamint az l_ffi, tűzveszéíyessógi fokozatu folyadék
GBíGdi es g5rújtőcsomagolá9rán - ha jogszabrály ittOt etterO* nem rendelkezk * az any€ robbaniásr4rqr hcves €ésre való hajlamát szövegesen vagy piktogrammal kell jelölni, A jelölést a gyártó vagy a§nnigoló, a kiszerelő vw a forgalomba hozó, valamint - a felhasznráláshoz külíbldről közvetleniil
+-" úYa9- I-IL tiÍzveszélyességi fokozatu folyadék esetéberr _ a felhasani{ló szervezet kötelesc*arzni
§) _nobbm.ásveszélYes osztalyba tmtozó anyag nem tiárolható tetőterbeq pinceszinti helyiségberqg 300 liter vagy 300 kg mennyiseg felett egyéb, nem ti{roliásra tervezett trdyiseguen,
(5) Pad}áúben robbaniásveszélyes osárálybatartozó any€ és I-IIL tűzveszélyességífotozatu folyadék6gb"m tfoolhatÓ. Egyéb szrlárd any€ csak olyan -Óaoo és mennyiséguen neryi"neto el, hog} azokr E]6 et'-ezet, valamint a kémeny megközelítéset ne akaünyozzák, iaikség esetár eltávolíthatók
bit8Ék a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kémenytől legaláb-b 1 méter távolságra
td5ruztedjenek el.
(6} }tmmos futózkodásra szolgáó helyiségekben és a gepjránnűtrárolókban grázpalackot trirolni ülos.

Tűzoltf;si út, teriilet és egyéb utak

r'1 § (l) Az üz€Nni helyiségben és a raktározámáű - ömlesztett trárolást kivéve - legalább a következöcrl-.§€ű utat kell biztosítani:
q d1O máe,rnél szélesebb helyiségben, középen vagy ket oldalon, a 80 méternél szelesebb helyiségben
Pdiig 40 maerenkerrt, hossziranyban egyene§ vonalban végighaladó 3 meter széles, mindkét 

"rétuá 
:oÉenkent 1,8 méter széles keresztirányú utat,

b1 l10 Úerrrá nem szélesebb, de 15 méternél szélesebb helyiségben, hosszirányb an 2,40 méter széles,rdaim30 meterenkelrt 1,8 meter széles keresáirrányú utat,
q l 10-15 meter szeles helyiségben !,2 mé,ter, a 10 méternél nem szélesebb helyiségben 1 méter szélesLt@iíáíryu utat
4l +Éáő úyag zí!íftén raktrározasanrát, tarolasanrál 5 méter

ry"" maga§ság esetén 3 meter széles hosszirányú, s azon
dss utat,

tarolasi magassip}g 1,8 méter, nagyobb
keresztirarrybarr 25 méterenként 1 méter

c1 lffiház:ú- hűtött tereiberr, valamint az fllvanyos vagy rakodólapos ralríarozas esetén a_haaz a)*d)
PmlOm meghatározott szélesseg nern biztosítlrató - technológia szer:inti, a tiizvédelmi hatósággat
C§ÉzlEí€it szélességű utat.
(2) A letesitnreny kÖztekedési, tűzoltasi felvonulrási útvonalai1 területei1 valamint vízszerzési helyekhezTd 4iait álandóan szabadon és otyan allapotban kell tartani, amely alkalmas atuzoltogépjárrrrűvek
blctedesere és mtiködtetésére.
(3) Az ePÍmenyben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolójq a köanű nyitó_ és
Éú§aEítezet€rtelq a tűzjelző kéú jelzésadójanak, a nyomasfokozó szivatr.,nnat<, valamint hő- és
m*ehrczető kezelőszerkezetének, nyílrisainak, továbbá a tűzvedelmi berendezá, felszerelés és készüték
lzáfry*e§ megközelítésének lehetőségét allandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni mégi.ttEqil€ sem szabad.
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(4) Az üzemi és taroló helyiségekben - a 400 m2-nél kisebb ataptertiletű helyiség és az álványos
raktarozás kivételével - a 2,4 méteres és az ennél szélesebb utak széleit jól láthatóan meg kell jelölni.
Nem kell megjelölni azokatazutakal amelyeket falsik, beépitett gépsorok és berendezések hatarolnak.
(5) A kitidtésre és menekiiLlésre számítasba vett nyílaszmó szerkezeteket - kivéve a legfe§ebb 50 fö
tartózkodrására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászarókat -, míg a helyiségben
tfi óz,kodnak, tezártú nem szabad.

194. § (1) Az epületek menekiilésre számításba vett közlekedőfi lepcsőtuázaiban robbanrásveszélyes és
{úzleszélyes oszti{lyba tartoző anyagok nern helyeáetőek el. Ez alól kivételt kepearek a beepített epítési
termékek és biáonsági jelelq valaínint azak az installációk, dekorációlq szőnyegek, falikrárpitok és
egyéb, ne,lrr tárolásra szolgáló tarsyab amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületenek
szintenkent legfeljebb 15a/o-őt fedik le.
(2) Füstrrentes lepcsőhrázban nem helyeáetö el robbaniásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó
any€.
(3) A menekülésre számításba vott közlekedőkbeí,, nem fiistmerrtes lepcsőhrázakban és a pinceszinti
helyisegekberr elhelyezeü installációh dekorációk, anyagok a hő- és ffistelvezetés hatékonysrágát nem
ronthatjrák.
(5) EptiLletek menekiilési útvonalai nem szűkíthetők le,

Tiízelő-, fűtőberendezések

195. § (1) Az épímrényben, helyiségben csak o1yan fiitési rendszer létesíthető, hasanalható, amely
rendeltetesszerű működése során nem okoz tuzetvagy robbanast.

Q A helyiségben ahol robbanrisveszélyes osáályba tartoző arryagokat tárolnak, előállítanak,
felhasznalnak, forgalma.anak nllt lárrggal, izzással vagy veszélyes felrnelegedéssel üzernelő berendezés

- a tevékenységet kiszolgáó technológiai berendezés kivetelével - nern helyeáető el. Technológiai
tiizelöberendezés létesitése esetén a ti:u vagy robbanas keletkezésének lehetőségét megfelelö biztonsági
berendezéssel kell megakadrályozni.
(3) A, I-il. tűzveszélyességi fokozatu folyadélrkal vagy robbanásveszélyes és íúzveszélyes osztáyba
tmtoző gálz,zal üzemeltetett tiizelö- vagy fiitöbererrdezés, készülék működtetése alatt meghaáozott
kezelési osaáynak megfelelő felügyeletröl kell gondoskodni.
(a) A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiáosíás nélkíiü gia- és olajttizelésü berendezésben a
túzelést meg kell sziirrtefiri, a vaskalyhárkban pedig a túzet el kell oltani és a salakot el kell távolítani.
Cserepkalyhában a tiizelést a munka befejezése előtt 2 órával meg kell szünteüri és a krályhaajtót a
helyiség elhagyrásakor le kell ámi. A munkahely elhagyasa előtt rneg kell győződni a fiitőberendezés
vesélytelenségéről.
(5) Salakot és harnut csak teljesen lehütOtt állapotban, erTe a célra szolgáló edénybe, a kijelölt
salaktarolóba vagy a kijelölt egyéb helyre szabad kiOnteni.
(6) A tiizolő- és a fiítőberendezés, az égéstermék-elvezetó, valamint a környezetében levő égbető aíryag
közott olyan ávolságot kell megtartarri, vagy olyan hőszigetelést kell alkatmaani, hogy az éghető any€
feltiletén mért hőmérséklet a legnagyobb hő terheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az
égbetó aíryagra gyujüási veszélyt.

§zellőztetés

196. § (1) Olyan tevékerrység, amellmek végzése sorián robbanasveszély alakulhat ki, csak hatékony
szellőztetés mellett végeáető.
(2) Ha a robbanásveszélyes osáályba tartozó any€ jelenléte során vagy ahol robbanásveszólyes és
tiizveszélyes osáályba tutozó any€ lerakóűsával számolni lehet, a szellőztető berendezéseket a gyártó
által meghatrározott rendszerességgel üsaitani kell.
(3) A szellőáető rendszer nyílrásait eltorlaszolni tilos,
(4) A hő- és fiistelvezető rendszer - általanos celú - szellőáetésre igénybe vehető, haaszellőztetés révén
a hő- és fiistelvezető re,lrdszerberr éghető anyag megjelenésével, lerakódásával, kiválasával nem lehet
számolni.
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csatornahálózat

198' § (1) Robbanr{sveszélYes és tűzveszélyes osááyba tartozó eM, eőztvagy I-II. tűzveszélyességifokozatu folYadékot 
.az t7Yen anyagot oldott állapotbm tartalmaza.r*oyuirJt, valarnint vizzet vegytrcakcióba lePŐ, robbanásv"r"eryo vagy 

.tűzveszélyes o*,avuu twtoző gr*zt fejlesztő my€ot akozcsatornráb a vagy a szikkasaóba beveátni tilos.
(2) Abbanr a létesítmenYberr, ahol a sz§nny- és csapadékvíz I-II. űzveszélyességi fokozatu folyadékottiltalmazhat, a csatornahiálÓzatot betobbanrás ellen ] az űzsmeltetés zavartalanságr*nak biztosítrásávat _vínáETal szakaszokra kell bontani.

Gépi berendezés

.l99' §. 
(1) Kizarótag olYan erŐ- és munkagép helyeáető el és használható, anrely rendeltetésszerűhes"náldtaesetén környezetére syújt{ísi u"."éli.t o"* j.r*

X'#:ffiJ:szélYes 
zónában-ciak robbarrtás biaos erő- és munkagép, készülélq eszköz helyeáetö el

%*r*:*.xr_jY*i9l ,:í:!,*,1,. *:l. u 0,S-n11. nagyobb relatív sűrúségű űz- vagy
sffi":rlr:,|i _11*v- 

gőz jelenlete"gr. r"n"t ,"áor,i,lsak olyan gép és o"iiiÍ""T-"rffi1
P39ö."j,amel}.akornlez*eterettíz-esrobb;;;;*éü;; jelent.

W_Yr!_"__*^T_lY11, ,T'IJ,:k'á.1 hö 
|ejl9dé_s 

;rgy ;y"*as errrelkedése tiizet vagy robbanást1 Yösy r()oD?masl

ff"* "jrTj:"_TT r:*I!:ri, 
|rynoLer"t* i,ir otÖt*t,t ozó berendezést ketl alkalmani,

3f;:T^;111l1":í,"j*né,1Fí:.gynyo**io'',áúti;;i;#J,-_-öfi;iÖffi;tr*m€gtuírrozott biaonsági határértekelérésekor - megsziinteti.
(5) Ha a gépbe jutó idegen
rneg*edrályo zílsá!í ól.

any€ tuzet vagy robbarrast okoáai gondoskodni kell a bejutris

(6) A forgÓ, surlÓdó gePalkatrésznél és tengelynél a berendezésre és környezetére ózveszélyt jelentőfchelegedést meg kell etőzrri.
(D A tűzveszelyes gepeket a gyártó, kütíöldi termék esetében a forgaíomba hozó a biztonságoshreznála*rayoaatkozó technológiai, és kezelési utasítással köteles ellánri.

villamos berendezés

10' § (l) Csak olYan villarnos berendezés haszniálható, amely rendeltetess zerő hasmáIata eseten atanyezaere néwe gyujtásveszélyt nem jelent.

§*_*::,9T_"1_biT9*ést es egyeb \::zt]léket a tevékenység befejezése utifoi ki kell kapcsolni.
yavv! rvrJ qrrolu§

H*'*": ja?i_,_YT +?T ojy9lueuol kikapcsolt állapotnak sámít az elekhonikai,-frrmrtitai és hasonló késziilékek készentéti {átlapota is,
(3} A villmos gePet: berendezést és egyéb késábket hasznrálaton kívül helyezésiik esetm a villamosffl*lsrOt le kell választani.
Fl ez epnrtet rátalakítás4 felujítása rátepítése, a kijrárati útvonalak időleges vagy tartós hasmálaton kívültlrilfue esetelr a téves jelzéit adó menekiilési jelek műktidéút szünetehetni kell. Ha a bizonsági jelnrycson ahpotában is hordoz információt, az ne legyen látható.

Éghető fotyadékok tárolása ós szállítása

lll § (l) Robbanás"_"Yélrr osáalyu aeroszol és I-II, tűzveszélyességi fokozatu folyadék pinceszinten,Filisó€q menekiilési útvonalon nem tarolható
€} E8D€tó fotYadék csak a folYadék hafiá§ának ellenáIló, a folyadétaa gyúJtá§i veszélyt nem jetentő, jól*l-ó€en)öen üírolható.
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(3) A sérúlékeny ederryek gyűjtőcsomagolasanak vagy védőburkolasrárrak sérütés (törés, felszakadás)
ctcl vedelm* kell nyujtania.
(4) Az edenyek csak kiöntönllásukkal felfelé, lezárt allapotban tarolhatók és szállít}ratók. Kitidtett, de ki
m tisáÍtoü edények trárolásara és szélhtésfua a megtöltöttelff§ vonatkozó előírasok irányadók. A
t-olM anyagmennyiség atarolóedények urtartalmanak összesített ertékét jelenti.
{í) A l*o€pülaeket kivéve a I-Iil. tiizveszélyességi fokozatu folyadékot és a robbanasveszélyes oszhílyú
3odt nm eghető any€ú polcon yw a235. § (2) bekezdés szerinti szekrényben kell tarolni.
(6) LIt tűzveszelyességi fokozatu folyadékok maximum 20 liter űrtartalmú tarolóeszközben tarolhatók.
fO 20 litert meghaladó mennyisegü l-il. tűzveszélyességi fokozatu folyadék egy helyiségen beltili
tiolÉba €seten legatább 1 db szóró eszközt" továbbá
9 lqfújób 1 liter űrtartalmú tárolóedény alkatmazá§anál legalabb 0,02 m3 mennyiségű felitató
ry.Efi.
Ó7 t liut meghaladó tirtartaímú tarolóedény atkatmazásánráI legalább 0,05 m3 mennyiségű fetitatóqqa kdl a üárolás helyétől legfe§ebb 15 méter ávolsr{gra tartani.
(t) {,úá több parkoló allasos gepkocsi taroló hetyiségében tegalább 1 db szóró eszközt és legalrább 0,05
r'm.nfiyis{r8u felitató any€ot kell hozzáferhető helyen tartani.
P} §mélyszá,űtó felvonó éghető folyadék szallítasara legfeljebb 20 liter merrnyiségig és legfeljebb lffiálr kíséíetében használható.

Üzemeltetői ellenőrzésével kapcsolatos általános előírások

!ar. § (l) Az iizemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellsnőrzésefől, időszakos
&-híiryálúó| karbantartrásáról a 18. mellékletben foglalt ábIénatban meghatrározott módon és
ar*ai*sgd, valamint a javítrtsmól szükség szerint gondoskodni.
€) Az írzenneltetó a működőkepességet kedvezőtlenül befolyásoló körulmenyt és annak
-d"nóstv€telet a működéskeptelenség megr{llapítrását tartalmazó iraton alánrásával és az aláítás
JÉEmfu ,k felttntetésével igazo§ a,

fJ) Az nzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüü felülvizsgálatrárót és a hibak
titríXtOt az qnnak elvégzésére okot adó körülmény vary hiányosság fudomrására jutása után azonnal,
s,ó €§€ó€n legfe§ebb 10 munkanapon belül gondoskodni, ha
al úáffi műszaki megoldiás nem töltötte be tiizvédelrni rendeltetését tüzese| ózriadó gyakorlat vagy
€É§náry sorián vary
űü úffi műszaki megoldás nem alkalínas a tüzvédelmi rendeltetésenek megfelelő működésre.
fi} Az Ezemeltetői ellenőrzést, az időszakos fetülüzsgalatot, a karbantartást és a javítr{st el kell végezni
Grü* eredmenyét írasban kell dokumerrtatni.
{5l Az nzerrreltetói ellerrőrzés, az időszakos és a rendkivüli felülvizsgálat, a karbantartás és a jaütris
ri fgrelembe kell venni az etuttettműszaki megoldás gy{írfójának vonatkozó előírásait.

lű.|(t) Az iizemeltetői ellenörzést végző személy az ellenőrzés során
ql @átja az időszakos feltilvizsgalat és a karbantartás esedékességet,
Ó/ mren*elezéssel, és ha e rendelet előírja, ryakorlati próbával ellenőrzi az érintett műszaki megoldas

dfrkép€§€géq e,nnek keretében ellenórzi a Q) bekezdésben előírtakat,
cl u e*laórzes elvégzését, rnegrállapításait az ellenőrzés helyszinen annak időtartama alatt írrfuban
ahliln€rrÍlilja es

{ e Úodókepességet kedvezőtlerrül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség megrállapíását
g*rlnrchetónek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jelá.
B) Az nrcnreltetői ellenőrzes magaba fogtalja az erntettrnűszaki megoldás
q| §döft telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről,
ör ffa állapoaról,
cl ésddhetóseg€ről és hozzáferhetóségéről,
4 ffiöeető esz.közének, jelOléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéról,
cl n*ödókepessege szernpontjából lényeges kijelzők, allapo§elzések alapjan a műszaki megoldas
&pclról es

Ji Úödőkép€ssegé{ működését kedvezőtlentil befolyrisoló szennyeződés vagy környezeti körülrnények
iHáÉröl
rdó srpmreváelezéses meggyőzödést.
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(3) Az üzemeltetői ellenőrzés kiváltható automatikus ellenórzéssel ,ha azautomatikus ellenőrző rendszer
a) azizemelt*Ői ellenőrzést végző személy feladatat az előírtgyakorisággal ellátja és
b) az ellenőrzés elvégzését és eredményét hatósági ellenőrzés során bemutat}rató fonnában dokrrmentalja.

250. § (1) A jogosult személy az időszakos felülvizsgálat sori{rr
a) vizsgti§a az elŐÍrt iizearreltetői ellenőrzés, a karbantartás megtörtentét, dokume,lrta]ását,
sztiksegességét,
b) szemrevételezéssel, gyakorlaü próbával, sztikség szerint megbontással, szét_ és összeszereléssel,
meréssel és a mérési eredmények értékelésével meggyőződik a működőkepességről és a hatékony ságről,
c) a felu]rvlzsgrálat elvégzésé| megállapítá§ait írasban dokumerrtalja és
d/ a működőképességet, hatékonysrágot kedvezőtlenül befolyá§oló körükneíryt és a működőkepesség
Yagy a hatékonysag hirányrának megallapítrását az ellerrőrzés befejezését követően azonnal az
územeltetőnek írasban jelzi.

(2) A jogosult személy a rendkívtili felülvizsgrilat sorrárr elvégzi az időszakos felülvizsgalato| amelynek
keretében vizsgálja az fintett műszaki megoldás működéskeptelenségét vag} nem megfelelő működését
kiváltó okokat, körülmerryeket is, A rendkívüli felülvizsgrálat elvégzését írásban dokumentri§ a és az
iizemeltetőnek 1 példrány,t annak elvégzése után a helyszínen átad vagy 5 munkanapon beliil részsre
megkiild.
(3) A jogosult szemrély a karbantartás sorrárr
a) vtzsgálja az e|Őtrt iizsmeltetői ellenőrzés, az időszakos feliilvizsgálat megtörtente! dokurnentrálrását,
sztikségességét,
b) elvégi a gyálnó ráltal előírt kmbantartrási feladatokat,
cl a karbanrtartas elvégzéséq megrállapítrásait írá§ban dokumentflja"
d/ a működőkepességet, hatékonysrfuot kedvezőtlenül befolyásoló körülrnenyt, és a működőkepesség
vagl a hatékonyság hiányának megrállapitasát az ilzqrteltetőnek az ellenőrzés helyszínen arurak
időtartarn alatt írásban jelzi és
el indokolt esetben az üzemeltetőnek javaslatottesz akarbantartás ryakoriságanak sűdtésere.

251. § (1) Az üzemeltető köteles az üzemeltetöi ellenőrzeg a karbantartas, az időszakos és a rendkíviili
felÜvizsgalat sorrárr megállapított hibák javítasaról ahiba súlyossagától fiiggö időn belül gondoskodni. A
hiba súlyossétgát a jogosult személy, üzemeltetöi ellenőrzés esetén az üzerueltetö vagy az áúta7a
megbízott személy a (2) bekezdésberr foglaltak figyelembevételével állapítja meg.
(2) Sűyos, haladéktalanul jaütandó hib{ának minősúl
a) a tuz- vagy robbanásveszélyt okozó hiba vagy
b) az etntmműszaki megoldas tíizvédelmi rendeltetésének betöltését gátló hiba.

252. § (1) A" tizemeltetőnek a felülvizsgáat, kmbantart,ás, javítr{s idejen csökkenő vedelmi szintet
alkalmas megoldasokkal ellensúlyoznia kell Az ellensúlyozás keretében az üzsrTleltető
af avonatkozó müszaki követelrnenyben foglalt megoldast alkalmaz,
Ó/ felfiiggesái az tiaemelést, hasmáIato! tevékenységet a védelmi szint helyreállasráig,
cf azonos vedelíni szintet bifiosíó taítalék rnűszaki megoldiásokat helyez készenlétbe vagy
d) atűwédelíni hatósa8gal előzetessn eryeáetett más megold"ást alkalrnaz,
(2) 

^z 
iizemelt€tő kötelezettségeinek végrehajtasát más személy, va9y szervezet írásos megállapodr{sban

te§es köóen vagy részben átvrállalhatja. A más szernély vagJ sz€ryezet kötelességei megegyeznek az
iize,meltetőével.
(3) Az íizemeltetői ellenórzést végző személynek re,lrdelkezrrie kell az ellerrőrzes megfelelő
végrehajtásahoz szükséges ismeretekke| és az iizemeltető altal kiállított, erre vonatkozó írasbeli
meghatalmazr{ssal.

Tűzoltó készülékek ellenőrzóse és karbantartása

263. § (l) Tűzoltó készülék karbantartását Ázárőlag a jogszabáyi feltételeknek megfelelő, a hatósrág
á.ltat nyitvarrtart"Ísba vett karbantartó szervezet vaw az ilyen karbantartó szervezettel szerzödéses
jogviszonyban álló felülvizsgaló végeáeti.
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(2) TŰzottó készülék karbantartasíú az ana vonatkozó, érvényes túzvédelmi szakvizsga-bizonfltvánnyal
rcoddkezó karbantartó személy végeáeti.

2a{ § (1) A készenlétben tartó vagy kepviselője rendszereseíL legalább negyedéverrte ellerrőrzi, hogy a
fuütokeszülék
a1 n,el'őít k€sz€nléü helyen vaíl-e,
b) üáíffi ,E biáonságo s-e,
cr láú*ó-e-
Q Uyu nyelvű haszráati utasítása atínoltő készülékkel szemben állva olvasható_g
c1 lragaáleta nem ütközik_e akadrályba"

li Yalm€níyi nyomiásmérő vagy jelző műszerének jelzése aműködési zőnábantalálható_e,
gl hierytah szerelvényekkel ellátott-e,

? Íen vry5l műanyag plombája zráró pecsetje, karbantart,ást igazoló címkéje, a karbantmtó szervezet
ü(F azonosító jele sertetlen-e,

4 tlbmuÉsa esedékes-e,

l &Égt.,léti hetyét jelölő biztonsr{gi jel látható, felismerhető-e és
! f,l4ota kifogástalaí,, üzemszerű-e,
(2) e Üzsgátatot a jogszabrályi feltételeknek megfelelő, a hatósag áútat nyilvmffitásba vett kmbantartó
Eívcuet vW az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonybarr rálló feltilvizsgaló is
v*rzteti.
(3) tI8 a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiarryosságot észlel, gondoskoük annak
m+<znrtaeséról.
({} Az (1) bekezdésben meghatározott időszakot a tűzvedelmi hatóság döntése esetén 1 hónapra kell
m,*rcni, haaztkörnyezeti körtilmeny vagy egyéb veszély indokolja.
(5) A keszenláben tartó gondoskoük a készenlétben tafiott tűzoltó készülékek 18. mellékletben foglalt
rftÍáaúm meghatrározott időközönkenti karbantartrásáltól, a részben vagy teljesen kitirült titiritett
űDbó keszrilékek újratöltéseről.
(6} A ciklu§idók sziámítiása alapkarbantmtás esetében a legutolsó karbantarti{stól, első alapkarbantartas

§á a ryrfotási vagy végellenőrzési időponttól, kö"ep- és teljes körű kmbantartrás esetében a tüzoltó
LÍ§EíléL€n feltiintetett gyártrási időponttól törtenik, Ha gyártási időpontkerrt csak az év van felttintefue,g edm ev január 31. , ha a gyrártrás éve és negyedéve van jelölve, az adott negyedév etső hónapjrának
rnfuó ryja agyfotrási időpont,
(7) A 6zottó készülékelaől a készenlétberr tartó az áútala végzett ellsnőrzésekíól, valamint a tűzoltóLdgfr kabmtartasokról tűzvédelmi iizemeltetési naplót veze! mely tartalmazza
q/ lleeúm,eny nevá és címét,
b1 *űmlhő kesztilékek típusjelét,
c,t e 6zottó kesziilékek egyértelrnű azonosíü,ását készenléti hely vagy a tazoltó késailék wártáxi szélma
nG.dr§ival,
{ a Ézoltó késztilékek ellenőrzésének vagy kmbantmtásrának fokozatát (készentetben taító általi
cnaror abpkarbantartris, közepkmbantafiás, teljes körű karbantartás) és drátumát,
c1 lfuhó készülékek ellenőrzésst vagy karbantrt,ásátvégző személy nevét és alakásá*.

e- § (l) A szen-dioxiddal oltó és a hajtóanyagpalack kivételével a tűzoltó készülékek és alkatrészekácffirna nem haladhatja rneg a20 évet.
€) A 25 kg es az annál nagyobb toltettomegű tűzoltó készülék a gyártrást követö 20 év utan a tűzvédelmi
+q't9i ná{egyzékben tűzoltó készülék szakértői területen szereplő személy által kiadott szakvélerrrerry
tűmtriban tefiató készerrlétben. Az élettartam a 20. évtől szátmiwakétszer öt éwel hosszabbítható me*
(3) A t6zoltó késziilékek selejtezéséröt a tr.rlajdonos gondoskoűk.

T űnoltő-vfufo rrások fclülvizs gál ata

ÜÓ § A 6zoltÓ-vízforrások iizemkepessegeről, megkOzelíthetőségeről, fagy elleni vedelmeól, az előírt
ítod§zeí€s ellenőrzése§ kmbantartásolq javítá§ok és nyomáspróbálr (ezen alcím vanatkazdsdban, a
loqűbbialban effitt: felüIvizsgálat) elvégzésérőI az oltővíz hrálózat íizemben tffitrá§iért felelős szeryezetgffiodik.
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2Ó7. § (t) A felülvizsgalatot - a fali tűzcsap-szelcenyeknek a felelős személy általi szokr{sos ellenőrzésétkivéve tűzoltó-üzfonások felülvizsgalatma vonaíkozó ervenyes tűzvédelmi szakvizsga-
bizonltvránnyal rendelkező személy végeáeti.
(2) A felülvizsgálat alapjrán feltárt hianyosságok megszúntetéseről az oltóvíáátózat iizemben tartásáért
felelős szervezet gondoskodik, amely a meghibásodott tűzoltóvízfonasok és azok szerelvényeinek
javítas.á.ra szükség esetén cseréjere azonnal intézkedik.
(3) Az altővizhálŐzat tizernben tartásáert felelős szervezet a alzoltóvafonasokról nyitvantartrással
rendelkezik. A nyilvántartás vezetése a felülvizsgáatotvégző szernély kötelessége,

(4) A tűzoltóvízfonrásokról vezetett nyilvántartás tartalmazza
a) a űzoltőly'lzfonás egyertelmű azonosítását,
b) a felalvlzsgrálat időponlját,
c) a felúlvizsgrilatot v égző nevét, szakvizsga-bizonfltvanyiának számát és
d) a felűvasgiálat megnevezését és megállapításait.

26E. § A tűzoltóvízforrások felülvizsgálata során a feliitvizsgálaíatvégző személy minden esetben
al megvizsgalja
aa) atűzoltÓ-vízfonr{sok jelzótablának meglétet, adatainak helyességét és épséget,
ab) az elöírt feliratok, jelzések megléte| olvashatósagát,
ac) a (szabadtéri) űzoltóvízforrlásoknak az év minden szakában tíízoltogépjárnrűvel történő
megközelíthetőségét, a szerelvények hozzáférhetőségét, a szerelvények és a tartozékok rendeltetésszerű
hasznalhatósagá!
ad) akonőnó elleni védelem épségét,
b) elvegá
ba) a vízhélőzaÍől műkodő tiizoltóvízfonasok esetében a háúőzat átöblítéset a mechanikai
vennyeódésektöl mentes űz megjelenéséig és
bb) akonőaóvédelem sérulése e§e,tén az üzemben tartá§ért felelós szervezetírr{sbeli ertesitését.

2Ó9. § (l) Szráraz felszálló vezetékkel kialakított fali tűzcsapot és szekrényt {a tovdbbiakban: szdraz
Űzivíz vezeték-rendszert) Lega|ább félévenkent kell felülvizsgálni és ötévenként nyomráspróbáani,
Q) A száraz űáviz vezeték-rerrdszer féléves felülvüsgálata sorián a268. §-ban meghatrározott általános
feladatokon felül a felülvizsgiálatot végző személy elleírőrzi
a) abaápláúasi pont tűzoltógepj&anűyel törtenó akadáytalan megközelíthetőségét,
b) aszirazfelszrálló vezeték bet-íplálrási pondan 2 db ,,B" jelű csonkkapocs meg!étét,
c/ a szelrények akadálytalan megközelíthetőségét,
d) az ajtőkértelemszerű és megfelelő működéset,
e) a szerelv ények épségéq működtethetőségét,

fl asnkenyben a tűzcsap és a ri{szerelt ,,C" jelű csonkkapocs és az aztlezárő kupakkapocs meg!étét,
gl szekreny nélkiili kiepítés esetén a szabad megközelíthetóséget, az elzárő szerelverryelg a csonkkapcsok
es a kupakkapcsok meglétét és
h) a cúv ez,eték légteleníthetőségét.
(3) A fetülvizsgalatot végző szernély atapasztalthianyosságok esetén írasban fuesíti attna\óvlzforriás
üzemberr tartá§áért felelős szervezetet, v€y a hiányossagot azonnal megszünteti,
(4) A tűzcsapszelaerryből az oda nem illő tarryakat a felülvizsgátaíotvégző személy eltávolítja.
(5) A teljes száraz űáva vezeték-rsndszer nyomiáspróbája 5 évenként vízzel történik, a próbanyomás
ertéke - a betáplaló csonknál mérve - 1,5 MP4 a nyomráspróba atatt az elzlnó szerelváryeknél minimális
csepegés megengedett.
(6) Pinceszinti és nehezen megközelíthető területek védelrnere kiatakított száraztiuiryízvezeték-rendszer
feléves felülvizsgálata soriin a feltilvizsgálatot végző személy az r*ltalrános feladatokon feliil ellerrőrzi a
tűzvedelmi hatóság ráltat előírt csatlakozasi lehetőségek megléte1 megfelelőségét,

270. § (1) Föld alatti és fold feletti tűzcsapok esetében az épületek, építnények hasznráIatba vételi
eljárasa során a kérelem benyújása előtt legfe§ebb fét éwel korábban készütt, a legkedvezőtlenebb
fogyasztasi időszakban végzett, a fűzcsapok vizhozaminak méréséről felr.ett űzhozam mérési
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jegyákönywel igazolni kell az előírt oltóvíz mennyiség megletét. A mérést az epüle| épínnény l00 m_
es körzetén belüli tűzcsapok egyidejű működésével kell elvégezrri. Ha az oltáshoz szíikséges oltóvíz
viztirozőrŐI és vízhélőzaftól együttesen került biztosítasra, akkor a vizhozam-mérés csak a víárilózatból
kiveendö vizmennyiségre vonatkozik.
(2) A foldatatti és íiild feletti tüzcsapokat legalább felévenként a gyártő elöírasai és a 268. §_ban
meghaíározott ráÍtalrános feladatok atapjan kell felülüzsgiáJni, és évenként teljes körű felülvizsgalatot kell
vegeni.
(3) A fÖld feletti tűzcsapok éves teljes körű feliilvizsgalata son{n a feléves feltilvizsgáat feladatain felüt a
felíilvizsgáato t v égző személy ellenörzi
a,/ a csonkkapcsok allapoát, rögzitettségét,
ó./ atömítések épség{ állapotát,
c/ a kupakkapcsok állapotá1 szerelhetőséga,
d/ tömítéssel ellátott kupakkapocsnál a tömítés épségét, allapota{
e) az elveszrs elleni biztosítrás megléte|
fl a biztons$ hár, házak áúlap atí| nyitható sagá! zérhatő sálgéú,
gl a kupat*apcsok levetele után a tűecsapszelep műkOdtetésével a tűzcsap üzemképességét,
h) atűacsapban mérhető statikas nyomast,
i) aílzcsap kifolyasi nyomasát 200 rnm2 kiaíamlási keresztnretszefirél vagy atilzcsapvíáozamát és
j) awtáerutö rendszer mtiködését.
(4) A ftldalatti túzcsapok féléves felülvizsgáatakor a 268. §-ban meghatrározott áltatrános feladatokon
feliil a feliiLlvizsgálat at végző személy elvégzi
a) a tűzcsap kömyezetének tisztítasát,
b) a íucsapszekrény nyithatósaganak ellenőrzése!
c) a tűnsapszekrény kitisztílásr{t,
d) a fejsznrelvényt védő fedél vagy menetes záró- vagy védősapka allapotanak és fold alatti,
tűzcsapkulccsal tOrtenő nyithatóxígának ellenőrzését,
e) abáz és a szelep szivárgasrának ellenőrzését,
fl avíztelenitő rendszer ellenőrzését ós
g) a csatlakoó menet zslrozélsát.
(5) A fÖldalatti tűzcsapszelrrények esetében a nyitott fedél nem akadalyoáxja a tüzcsap működtetését.
(6) A ÍÖldalatti tűzcsapok éves teljes köni feltilvizsgáú*a során a féléves felülvizsgrátat fetadatain felül a
felülvizsgrálatot végző személy ellenőrzi
a) cvtlakozófej állapotát, illesz"kedési próbával amenet epségét atömítö felület allapotx,
b) úzerryrőbával a túzcsap működését,
c) aűzcsapban mertrető statikus nyomast,
d) atűncsap kifolyási nyomásá1200 rnrn2 kiararrrlási keresztrnetszefuél vagy a tüzcsap víáozamát és
e) a víztelernó rendszer működéset.
(7) A fali tűzcsap-szekrények felülvizsgalata feleljen meg a vonatkozó műszaki követelménynek vagy
anal legúáÉ,b egyenértékű biztonságot nyújtson.

27r. § (l) A szerelvenyszekrények és szerelvenyei, tartozékai legalább íélévenkenti feliiLtvizsgrálaüáról és
évenke,nt teljes körű felülvizsgálatáról az tizemben tafi{á§ért felslős szervezet gondoskodik.
(2) A felülvizsgrálat gyakoriságrának megállapítása a kerdéses szekreny könryezeti körülmenyei, a
tűzveszely és kockázat figyelembevételével törtelrik. A l€alább féléveí,kenti felülvizsgálat a 268. §_ban
meghataozott általános feladaitokon tul kiterjed arra, hory
a) aszsrelv&yszekrény kielégíü-e avonatkozó műszaki követelmeny előírrásait,
b) a wsrelvényszekrény elhelyezkedése jól láthatóan jelölt-e,
c) afúi felfiiggesztés esetén a felfiiggesáő sziláíd és a célnak megfelelő-g
d) a szerclv ényszekrény sérülésmerrtes, ajtaj a szabadon nyitható-e,
e) az etőtrt szerelvényelq tartozékok megtaliilhatók-e,

fl aszereLvényelq tartozékok rogáteuek-e és
g) vn-e megfigyelhető hirányossig, konózió okoáa vary egyéb károsodrás akrár a szerelvényszekrenyen,
akár abenne lévő szerelvényekerq tmtozékokon.
(3) A felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi a k{rolt szerelvényelg tartozékok és a szerelvérryszekráry
sérülésme,lrtessegét, a tartozekkerrt elhelyezett viné$ő lapos tömlőket áthajtogatj4 az áthajtogatiás során
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szemíevételezéssel ellenőrzi a tömlő rállapo&át és a korrodéút vagy sérült szerelvényről, tartozékról
írasban értesíti az üzemben tarta§ért felelős szervezetet.
(4) 

^z 
éves tdes körű felülvizsgálat sorárr a 268. §-ban meghatrározott általanos feladatokon és a (2}(3)

bekezdésekben előírt féléves feladatokon felül a feltilvizsgálatot végző személy
a) ellenőra
aa) aszerelvényszekrényberr elhelyezett szerelvénye§ tartozékok állapotat,
ab) a fold, alatti vagy frld feletti tüzcsapkulcs vagy az §gyetemes kapocskulcsok megfelelősségét és
biaonságos hasznalhatósrágát gyakorlati próbával; a kulcsokon rerrdellenes deformáció, repedés nem
megengedett,
ac) az állviinycső műkOdtethetőségá vary az áttélkapocs rállapoiát és
ad) asugárcső biztonságos és könnyü működtethetőséget,
b) elvégá a szerelvényszelcrényen és a szerelvényeken, tartozékokon a wérlő ráttat etőírt karbantartrásokat
€s
c) a vrzsgéűat során nem megfelelőnek minősített szerelvényekről, tartozékokról írásban értesiti az
üzeinben taítá§ért felelős szervezet§t.

272. § A szerelvénysze*rerryekben elhelyezett rállvarrycsöve! nyomótömlő-szerelvérryt, áttétkapcsot 5
évenkent nyomaspróbának kell alávetni.

273. § A firldalatti tűzcsaphoz elhelyezett álványcsövön az ötévenkénti nyomráspróba alkatmávat
illeszkedési próbával ellenőrizni kell a csatlakozó menet épsesét, a fiild alatti tűzcsap kifolyócsonkjával
egyező csonlcra fiiggŐleges helyzetben felszerelt állványcsövön a szerelvények zárt és nyitott allasábarr -
a nyitott esetben a csonkok kopak kapoccsal zárt áűapota mellett - 1,0 MPa tulnyomási vizzel
tömítettsegi próbat kell végezni. A vizsgalat eredményeg ha 2 perc üzsgalati idó alatt a kiömlő rágakon
és az állvámycső egyéb részein szivárgás nem tapasztalható.

274. § (1) Medencék, tartalyok (a továbbiakban együtt: víztarolók) és eryéb vízforrások félévenkénti
feliilvizsgráúatráról, ötéverrkenti te§es köó feliilvizsgrálatrfoól ae tizemben tartasáé,ít felelős szervezet
gondoskodik. Gondoskodik továbbá azon tartozékok nyornáspróbázásáíől, amelyek a haszná{at sorián
uyomrásnak vannak kitéve.
(2) A féléves felülvizsgálat sorrfui a 268, §-ban meghatárazott r{ltalrános feladatokon felül a
felülÜzsgálatot végző szenrély megvizsga§a az o|tővu mennyiségét, az utantöltésre való szerelvé,lryek
rállapotát, a sávóvezeték álapotrá,t, a lábszelep működőkepességét, fiítött vízt{árolók esetén a fiítési
rendszer működóképességét.
(3) Sztikseg es€tén a felülvizsgálatat végző szernély az altővtz algásod"ásáról, iszaposodá§áról,
nag}an€rtékű szivrárgás észlelése esetén a szivárgás tenyeről írrisban értesíti az iizernben taításért felelős
szsrvez.etet.

€) Sztikség esetár a feliiüvizsgrálatot végzó személy a femből készült krtáyoknál a konózió elleni
védelem sztiksegességéről írrfuban fuesíü azizemben tarta§ért fetelős szetTezetet.

275. § (1) Víztarolók esetében az ötéves teljes körű feltilvizsgrálx során az r{ltalanos és feléves
feladatokon feliil a feltilvizsgáldot végző személy elvégzi
a) a viafuoló tisztítasát
b) a vtztátoló szerkezetének, szigetelésének sziikség szerinti jaűtasát,
c) a szív őv ezeték nyomáspróbáját,
d) afémszerkezetek festését és
e) atítrolő feltöltését, a szerelvények próbáját.
(2) A szívóvezeték nyoma§próbája a szívókosar nélküi, 1ezárt sávóvezetéken vtzzel történik, a
próbanyomris értéke 1,5 MP4 időtartama 5 perc. A nyomáspróba alatt a szerelvényeknél szivargás nem
megengedett.
(3) Egyéb vídfualő e§§tén a szívócsö meglétenek, karbantartottsáeán*" a tiizoltasra tartalékol1 előírt víz
meglétének és a vízvételezes céljára kialakított kifolyócsonk megközelíthetöségének felévenkénti
ellenőrzéséről a fenntartó gondoskodik.
(4) A termé§zetes űzforrrások, mint túzoltóvízforrrások felülvizsgátatakor a kiatakífiástól fiiggően kell az
előírásokat kell alkalmazni.
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A kisfeszÜltségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi fetülvizsgálata

276. § (1) Az időszakos tűzvedelrni felülvizsgrálat a lakóepületek - kivéve a flázisonként 32 A-nél nem
nagyobb névleges ráramerősségű tulrárarn védelem utráni rár,amköröket -, közösségi, ipmi, mezőgazdaság!
és raktrárlétesítnénye§ továbbá lakókocsik, kiállítások, vasarok és más ideiglenes, vagy áthé$eáú
épíünenye§ valamint a kikötők következő villamos berendezéseiíe terjed ki:
a) váltakozó ráram esetén 1.000 V-ot, egyená,ram esetár 1.500 V-ot meg nem haladó névleges
feszültsegű árarrrköröl
b) akészíilékek belső ráramkörét kivéve, minderr olyan ráramkör, amely legfeljebb 1000 V feszültsegű
villarrros berendezésből szálnnazó, de 1000 V-nal nagyobb feszültségen működik, ktilönosin
kisülŐIárnpa-világítás, elekncsaatikus szűrőbererrdezés ararnköre, távközlés, jelzőrendszer, vezérlés
rögzített energiáMteü, erősiáramú táphálózata és
cJ szabadtéren elhelyezett minden fogyasztói berendezés,
Q) Az alcím előinásai nern vonatkoznak
a) azíj berendezések üzembe helyezése előtt vagy iieembe helyezése sorián szükséges vizsgálaü4
a az ráramszolgáltatói elosaóhálózatokr4 a va§utak munkavezetékeire, a járrnűvek villamos
berendezéseife és a br{nyak mélyszinti, fold alatti erősiáramú bereíldezéseire, továbbá az olyan
hordozható berendezósel§s, amelyekberr az áramforriis a bsrendezés részét kepezi.
(3) Nem vonatkozik ezen alcím azoka a gyógyászaü berendezéselirg amelyek villamos áramnak a
gyógyaszafi kezeléshez törtenő felhaszrrrálasara szolgátnak" továbbá a villamos vontatiás készúlékeire,
beleértve a vasúti jránnűvek villamos szerkezeteit és a jelzőkészülékeket, az altőkvillamos szerkezeteire,
beleértve a villamos autókat, a hajófedélzeti, mobil és rögzített partközeli letesitmenyek villamos
berendezéseire, a repülőgepek l,illamos berendezéseire, azokra a közvilrágítasi villamos berendezésekre,
amelyek a közcélú híúőzat részei.

277. § (l) A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés tizemeltetöje, ha jogszabaly
masként nem rendelkezik,
Q 3a0 kilogrammnrál vagy 300 liternél nagyobb merxryiségú robbanasveszelyes osárályba tafiozó any€
gyértásfua feldolgozásár4 fiárolasara, felhasznalasara szolgáló helyiség vagy szabadter esetén legatább 3
évenként
b) egy"h esetben legalább 6 éverrként
a villamos berendezés tűzvedelmi felülvizsgáatát elvégeáeti, és a tapasztalt hianyosságokat a minősítő
iratban a feltilvizsgátő altal meghatrirozott hatrárnapig megsziintetteti, rnelynek tényet hitelt erdemlő
módon igazolja.
(2) A tűzvédelmi felülvizsgáúat szempontjából a naptrári napot kell figyelembe venni.
(3) A tetep- vagy műkOdési engedélyhez, bejelertteshez k<itott átalakífií§ vagy rendeltetésvráItrás soriin a
helyiségben, épiiletberr elhelyezett villarnos berendezéseken a berendezés üzemeltetöje a tűzvédelrni
felülvizsgalatot elvégeáeü,ha azúj rendeltetéshez a jogszabaly gyakoribb feltilüzsgílatot hataroz meg.
(a) A vitlamos berendezések tűzvédelmi feltilvizsgálata, a berendezés minősítése a letesítéskor érvényes
vonatkoá műszaki követelmény szerint törtéírik.
(5) A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezeterrek értékelése és a hely robbanrásveszélyes
zónabesorola§fu ak tisztazása.
(6) A felülvizsgálat kiterjed azolrra a hordoáató berendezésekre is, amelyeket az íizemeltető
nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.

Villámvédelem feliilvizsgáIata

279. § A nem noíma szerinti villrámvédelem hatáya alá tartozó epínnényelq szabadterek esetében a
üllámvédelem felülvizsgrálatát
a) a létesítést követően az átadéx előtt,
á/ e reítdeletben előírt idöszakonkent vagy
cl a villr{mvédelem vagy az epítrneny átatakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelrnúryben
foglalt kiilönleges eseményt követőm kell elvégezni.

Pécsi Balett Nonproíit Kft. Tűzvédelmi SzabátyzatzDt7.
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280, § (1) A n9m noíma §zerin§ meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgáúatát alétesítéskor
ervenyberr lévő vonatkozó műszaki követelmenynek megfelelően kell végezni,
(2) A nem noíma szerinti meglevő üllámvédeími bereidezést, ha jogszabrály ma§kent nErn rendelkezilg
tűzvédelrni szempontból
a) 

_ 
a 300 kg vagY 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztrályba tutoző anyag wártásarufeldolgoásír4 tÍro]'ásfua sz_9lgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy trárolasi alaprendeltetésú epítményvagy szabadta esetén legalább 3 évenkent

b) egyéb es€tben legalább 6 évenkárt,
y' a villrfunvédelem (LPS és SPM) vagy
álralakitílsL jaűtása vagy kórnyezetenek
módosíthatja"

a védett epület vagy epítmeny minden olyan bővítése,
megváltozása utián, ami a villrfunvédelerr hatrásossrágát

d/ seriilés, erős korróziÓ, villiámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése utárr, amely kmosan
Fforyá*lh"Sa a villrámvédelem hatásosságát,
felÜl kell vizsgáltatni és a tapasáalt hirányossrágokat a minősitő iratban meghatározott hatrárnapig megkell szíintetri, mebmek tenyét hitelt erderniő móáon igazolni ketl.

2t1, § (1) A noíma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelrnény batáúya alá tartozőlillrÍmvedelemmel ellátott épíünénye§ szabadterek esetében a üllámvédelem feltitvi zsgílatéú
al a létesítés során, a később eltakarrásra kerüIö részek eltakarrása előtt,
ól a létesítést követően az áxadás előt,
c) a 18. mellékletben foglalt táblazaóan előírt időszakonként és
d,l a Üllrárrrvédelem vagy az épínnény átalakiását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelrnényben
foglalt kiilönleges eseményt követően kell elvégezni.
(2) A villámvédelrni felülvizsgálat szemponfiából a naptári napot kell figyelembe venni.

Közösségi létesítményeli, kiánííás, vásár

20Ó, § (1) A művelődési, sPort- és oktatási létesítményekbeí,, helyiségekben esetenként nem azeredetirlde|letémrck megfelelŐ rerrdezváryekrg valamint az 500' nOnOt nagyobb befogadóképességű nem
művelődési és sPonlétesítrnelryekben, helyiségben tartott alkalomszerű tot*at és iportrerrdezvényekre
a vonatkozó tűzvédelrni előírr{sokat, biaonsági intézkedéseket a rendezvény felelós szervezője köteles
Ínásbm meghatároari és a rendezvény időponlja előtt 15 n4ppal azt tájék;úá6s cé§ából a tűzvédelrni
ható *ágnak megküldeni.
(2) A rendezvénY felelŐs szervezője ÍÚtat az (1) bekezdésben meghatározott rendezvényekre vonatkozó
biaonsági intézkedés tartalmarza
a/ a kiiiíítési számítiást,

!). arendervenY hetYszínén a résztvevők tervezett elhelyezkedését és tétszrámrát, a kitidtési útvonalakat, a
kijáratokat tűzoltási felvonulási utakat és területeket, kózrnűvek nyitó és záró izerkezetét feltiintető és az
oltóvízforrásokat, a menekiilésben korlriíozott személyek tewezett elhelyezését és létszárnát tarla7maző
méretarányos helyszínrajzot,
cl a kitidtés lebonyolítrását feliigyelő biztonsígi személyzet feladatait
d) atűa esetén szükséges teendőket és
e) atűn jelzésének és oltásrának módját.
(3) A rendezvenY felelős szervezőjének a rendezvény lebonyolításának tűzve{elrni előírasait tafta1maző
iratokat és azok mellékleteit a rendezvényt követően legalább egy évig meg kell őriznie.
(4) Az iPai, a kereskedelrni vw a mezőgazdaság}vé§ar tertitetén biztosítani kell a fűzoltojárrnűvek
kÖzlekedésehez szÜkséges utat, A létesítmenyek t iti.itorl útvonalait és kijráratait a vfoható legnagyobb
látogalísi létszrám Íigyelembevételével, számítás alapján kell méretóuri. A rerrdezvény felelős
szervezőjerrek a létesímrsnyekre és szabadtérre a tervezett helyszíneket, a részfvevők tervezett
elhelYezkedéset és létszrárnát, a kiüdtési útvonalakat a kijráratokat, túzoltrási felvonulási utakat és
területeket, köanűvek nyitó és zá§ő szeíkezetét felttinteó és az oltóvízforriásokat, va]arrint azok
vuellátását biztosító nyitó és záxőszerkezetek helyét tartalmazó méretaíányos helyszínrajzot kell
készíteni, és azt elŐzeteserr, a rendezvérry időponfia Ótott ts nappal tájékoaatáő céljából azű"uédelmi
hatóságnak meg kell kiildeni.
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Tűzvódelni dokumentáció

Az tntézrrényre (azaz a telephelyeire) vonatkozó összes tűzvédelmi dokumenációt az
UzemeltetÖnek az adott létesínnény terüetén kell tartania. Ennek értelmében az lntézmény
terulaen - az rntémÉny vezáője altal kijelölt helyen -- az aóott telephely összes letesítéssól
kapcsolatos irata! másolati formábarr el kell helyeari éshozzáíerhetó módon kell trirolni.
A tűzvedelni dokumentáció tartdmazza a létesítéssel (hasznúlatbavételi engedélyetr, eltérési
engeűlyek, műlrodési, üzletnyiíósi és íelepengedélyek, hatósdgi kötelezések, stó.l, valamint a
hasnálattal (koróbbi ellenőrzési anyagok, hatósógi lblhívósolr, szignalizációlg az ezekre íett
intézlrcdések, kiitelező tűnédelemmel összefrjggő nyilvántartások és kimutatósoh
biztonsógtechnilrai felülvizsgólatoll, íűzvédelmi oktatási jegzőkönyveh stb.) kapcsolatos összes
üg5riratot.
Az Intezrrény te§es letesítésre vonatkozó ltatut - figlelemmel annak teljes kiirűségére és
naPrakész vezetésére - az intézrrény kijelölt telephelyén, a kijelölt irodában keli trárolni.

Dchányz:ís

ÉgÖ dohrárry nemű! gyufat és egyéb gyujtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol
az túznt" vagy robbanást okoáat. Dohrányoari nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol
robbanrásveszelyes osáályba taftaző anyagot előállítanak, tarolnak, feldolgoanak. A dohányzási
tilalmat biztonsrági jellet kell jelolni.
Az Intézrnény telephelyein - a kijelölt dohrányzóhelyek kivételével __ tilos a dohanyzas!
A dohányzási tilalom ervenyesítése és annak m§gtarta§a során a hatalyos egyéb törvények és
jogszabá,lyok előírasait is érvényesiteni ke1l !

A telephelyre vonatkozó egységes dohanyzási tilalonr a telephely bejaratainá értelernszerű
aiblával (és piktogrammal) az egesz telephelyre vonatkoáatva is jelölhető (,,Az intézménv.
láaítménv területén a dohánvzús tilos!'').
On, ahol a dohanyás megengedett (dohányzó hely, melyet értelemszerű tábta is jelö|, megfelelő
számú és megfelelő kialakitasú hamutrányérról kell gondoskodni. A hamutanyérok iidtéséről
ugyancsak folyarnatosarr kell gondoskodni.
A hamuüányérok taríalfirát csak vízzel történt leörrtés ulrán szabad a kornmunáIis szernéttfuolóban
kiOnteni. Az Inténnény es telephelyeinek teljes területén - a kijelöl helyek kivételével _- tilos a

A dohrinyzasi tilaÍmat az IntémÉny vezetöjének fe§ogosíüása alapjarr, a tűzvédefuni fetügyelő
szüks€ esetén saját hat{skörében szigodthatja. A dohanyzrási tilalom érvényesítése és annak
m€tartása soran a hatáyos egyéb törvények és jogszabáyok elöírasait is érvényesíteni kell.

F'igyelmeztető tábliák és biztonsági jelek

A telephely ,rrobbanásveszólyes" tíízveszélyességi osxályba sorolt anyag esetleges tárolásra
szolgráló trárolóinál, kívülről, sziikség szerint a helyiségben is, jól látható módon a
robban'ásveszélyre, valaínint a vonatkoző előításob,ra figyelrnezfető és tiltó rendelkezéseket
trtalmazó biztonsági jelet - vagy értelemszerű feliratot -- kell elhelyezri.
A telePhely ,rtűzveszélyes'} tíinteszélyességi osztáyba sorolt any€ esetleges tarolrásara szolgáló
helyisegeinek, bejaraüánal kíviilről, sztikség esetén a helyiségben is, jól látható módon a
tűzveszelyre, valamint a vonatkozó előírasolaa figyelmeáetö és tiltó rendelkezeseket tartalmazó
biáonsági jelet - vagy értelemszerű feliratot -- kell elhelyezni.
Az intézrrény és telephelyeinek kOznű nyitó- és ziárószerkezeteit jól láthatóan meg kefl jetőlni (pt.
eI e&romas tűzes e ti lőlcapcsol ó, gáz Jőelzáró),

2.

3.

l_

z.
J-

4.

5.

7.

l.

2.

J.
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4' A ffizoltó készÜlékeket, a fali tűzcsapot, valamint a menekiilési útvonalakat és az arra szolgáónYÍlásztárókat (amennYiben azok létesítése a vonatki)i iogsza_báIy hatáIya atatt történt) ajogszabaly előírrásainak megfelelően biztonsrági jelffi ;; keil jelölni.

Elektromosság, gáa

AzlnténnénY és telePhelyeinek tertiletén rendszeresített elekhomog géa ésgépi berendezések éseszkÖzÖk a vonatkozó műszaki elŐÍft{§q ,"*""J-r""ir,e"y"t előírásait laelégitőkivitelűehvédettséguek és műszaki átlapotuak legyenek,Az ntélménY és telePhelYeinek 
"T"mroroo. 

{ökapcsolójrának hetyét a következő felirafufig5relrneztető (j e tző) taUÍavar ten *"gieiöini,

,,TÚZESETI rÓKÁPC§oLÓ,,

Az ntéanény és telephelyeinek elektomos főkapcsolójának a helyét jót látható módon ésegYertelnűerr jelÖlni.k_el|, Amennl,ben a kapcsotói< ki-ilh"ty"ete gyrárilag nem egyértelműenjelÖl! Űw utPótolni kelt. A romp"*irru"t"ro:a, -'ir-;";;*r, jól látható és időtálló módonjelölni kell, s minden esetben uti*eo*rri oktafisák *syá"riá 
"*ri

ffr*:ffi"á{"rfr 
telephelyeinek elekfrom os (tűzvédelmi/tűzeseti) fiókapcsolója a következő

)

J.

4.

5.

6.

7,

8.

Az intéanrény elektromos berendezéseit az aTSZ előírrásainak {277.§.)rnegfelelóen tűzvédelmiszernPontból felül kell vizsgráttatri, s a fe]ülvi"rgáild Órg;annak lejrártáig, a*az &ciklusidőigmeg kell Őriuri, A telePhelY üllrámvédelmi;;r;;if ,i"* norma,, szerinti jogszabalyikÖrnYezetben, az aTSZ-etőírásainak Q7g-2el.§)---"*i.ráuen felül kell vizsgaltatni, s afelÜlvizsgálati *YuqT annak lejartáig, ,?* u'c*tuJiooig meg kell őrizni. Megiegyzés:amennYiben Új letesítés 
,történik, ,igy 

-ért"t",oszerüen ;;;*" szerinti,, környezetben kell afeliilvizsgalatot lefolytatni
Mind az elektromos, mind a viltámvédelmi fetülvizsgalati anyagokban esetlegesen feltárthirányosságokat,- az anyagban javasolt és elŐÍrt rnódon eítit**""ersel .- meg kell sziintetni, felkell szrámolni, A megsziintetes tényét minden esetben tii"r, oa"rolő módon, írasban kelldokumenálni (tűnédeimi t;zemelreÉii naptó), cyakortati rúszerkent ennek dokumenál u.át afeltijYssrál{i anYag 

ryrásolnéldránvren kef vezetní ;;ty ilientesít a tűzvédelni iizemeltetésinaPló naPrakész vezetese.aloj Ennek aapjTr1 á.o r,iup""á oz jegyezaertra a megsztintetésrej:gq:{ személy anevének és amunkavégzés dátumrának rrrtri"r*l*'eiáA felÜIvizsgálatok során a feltárt hiáyossrágok ,,rninősített, eseteinél (pL ,,tűzveszélyes,,,
"robbaruÍsveszéIYes", vag/ ,,sornn ttvtií iavűnar';' iÁŰrek) fokozott gondossa*gal ke1leljrirni, a minősítésben roeHtak betarkísa mellett, annak megszüntetéset, hitelt erderrrlő módonkell igazolni.
Az elektromos felülvizsgrálatokat csak ara jogosult szakember végezheti (megfelelő tűnédelmiszabvánYassdgi, itletu3.._vi!lá7nv9det-i ?ririűiog,iűiőirrrhas megtéte). Az elel-tromosberendezések és készüIékek javítását és'karbantLrás-t, "liáirt a felülvizsgrilaíi anyagokbarr

*ffi#"Yossr{gok 
megsziintetését megfelelő .rrk*ri Úpesítésseí ,"rr-aar.""o szenrély

Az elektromoq gázÜzemű és gépi berendezések csak kereskedelmi forgatomban kapható,

il:#:):r"?X:*rr aí'Y€gJ iendelkező, -tir"uriiug 
- 

Jr-'uioon*"gr."űir."ir"e bevizsgát

Az intéarrény és tetephelyein ek gáa főelzárőjata következő feliratu jelzőáblávúkell megielölni,az elzánő szerelvérry "nyit-z3i1" helyzetének feltiintetése matett,
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,,GÁzrŐnt,2{p§rr

n, e-rnDrn,Y es elePhelyeinek gáz toelzfuő szerelverrye a következő helyeken talrálható:

Pécsi Balett Nonprofit Kft. Tűzvedetmi S"aúaYrat ZOrl.

B'Ú giz r@1ráEŐk: azon éptiletek, melyek rendelkezrek gráaellátással egyedi ipiileti -W welvennyel is rendelkezrrek. Ezeket értelemszerűen os;ot láthatómóáán jettilni kelt.

tlTTerft*ülvizsgálaíú. a19/2012.(VII.2Ó.) és a 11i2013. (III.2t.) NGM rendeletek vonatkozó

"§'!'d 8laUar kell elvégezteüri és dokumentrálni. Hirenyossrág esetén azonnal intézkedni kelldnregszi'lntetesére.

Iroda

áa iodaóan esetlegesen működtetett elektromos berendezések (szómítógép, iratmegsemmisitő,íU carl,Étlmdó felügyelet mellett üzemeltethetóek.
Aa fuodá|Öm elektromos hő tennelő berendezések (Icavéfőző, elehromos.főzőIap, mikrohulldmú
# trTsffi, s tb. ) _nem 

üzerneltethető (v a gl cs ak kül ön e nge dé l tye l) |

Fd* ut!, vagY ha a további működésre sztikség nincs, iberendezéseket le kell valasztani azdemos hálőzafról. A folyamatos üzemre tervezdt és arrnak megfelelő elekhomos
bcnaOezesasre a leváaszhási előírás nem vonatkozik. Ugyancsak nem vonaíkozik az iizemszerűertbffilléti állapotba helyezett elekhomos berendezésekre.
n reiYisfuben csak a re$9ltetesnek megfelelő tevékenység es anyagúírotás folytatható, melynir a l&e§téskor, annak hianyában a vonatkoá hatííyoJno.roairieréket ro"g o"* haladó
rydgnmyiseg tarolható.

Teakonyha, píhenő

A reakonYÜrában rendszeresíteü és működtetett elekkomos hő termelő berendezések (laivé/őző,WÓ, vínnelegítŐ, elektromos !ŐzŐIap, milcrohullómú sütő) csak álandó felügyelet mellettr*nelteúettiek.
Ü_ma* utrin, vagy ha a további működésre sziikseg nincs, a bererrdezéseket le kell vőlasnaln az
ddcrromos háűőzaí:ót (ki kell lrapcsotni),
A hdYtségbeir csak a rendeltetésnek megfelelő tevékenység és anyagíárolás folytattrató (nlinimáIis
éIelmbzenárolds), mely nern haladhada meg a tervezéstor figyelembe vett anyagmennyiseget.

öttozo

Ol"jo., zsíros, szennyezett munkaruh4 védőruha csak femszekrényben helyeáető el. A
telePhelYek öltözőiben vallflás/szekrényes rendszerű ruhatarolás van rendszeresítve.
Az öltöó helyiségekben a dohiányzas és a nllt tárrg haszniálata tilos!

Iratíár

A helYisegben csak a rendeltetesnek megfeleló tevékenyseg és anyagtrárolás folytatlrató, mely nem
haladhala meg a tervezéskor figyelernbe vett anyagmennyiieget.
Az iíaÍtátrL helYiségben _u att trárolt jellemzőem pipír alapú anyagok _tűzveszélvesnek,
minőstilnek. Ennek megfelelően a helyiségben a dohrán}zás és a nllt lráng h*^ál"rí" tilos! A
tilalmat megfelelő figyelrneaető ábláv at|binonsági jetlelis jetölni kell.
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3- Az iúi btylseg tekintetében a tlárol.ó polcok teherbíriása igazodjon a trá,rolt arry4gmennyiséghez,cnaYczeg*or a tárolt a"yr*-"Úsgs t"sv"-iJ;rő;r'h"ü;;;#ffi;á 
közlekedést az-rrt.ecsensnikseges^*"Á,Ei-6áa"űae§'rro{-*r|$ruffi 

kiatakírása).

Anyagtárot ás (égh ető foly adéh oh es olvadého k)
Az futé-,náIy és telephelyeinek terüeterr az ''robbanásv,eszél}es''. itlerve ,,ttÍzveszélYes''ffiY,m**::*lrur;i"ü,fir" *iffi 

""u,u 
- - á "w, iái 

-* 
t ta,o h u io t ók

HL ÉzveszelYesseg r*"""f;i f;ivJitok és olvadékok alkalomszerű felhaszrátrása során (pl:ffi}#-5;a; :;''JÖ, r,urer.or,,-.r*iiffires rnellett, a gyújtófonások teljesA rctÉmr{ryeszíl}es osztáYb a tmtozó any€ot I-II. tűzveszéIyességi fokozáú folyadékotb*í€hi oo*ugóhi 
"'"k 

j6;*Ü;;an meghatrározottaklerint, ennek hirárryában szabadterenn6r ot5'an helYen szabad, 
"t'i"ir"G^;tororirts e, 

" 
rr*ö szellőzést biaosítottak."t rctta*ryeszebes osztáyba t*tőíiany€ot ;ak;;;""az,I_fiI. tűzveszélyességi fokozafuoon'*ot csak zirt csomagolásb* 

"oeoyt"o 
szabad tá,rolni, szálitani.r rcuomresvesxlPs osztáYba Űo*a anyag, valarrrint a1 r-nr tüzveszélyességi fokozafufrbrd& eryedi esgYujtticsoáagoÜá, - P 

jd;"bály &?r a,e.o* n"*."oJ.1*"" tk _ az aíryagtottn*snn 
""8Y1"]:'"s,':'" "ááffiu*at;"á'";;;;; rÖy*9*r"l"r"at kell jetölni. Ajelötéste PŰÓ vagY a 

"'o*ugÓló, u ti.""rJiá_ r_y ?rorgxo*;á hoá, vaíanrint _ á rat*^rátáshoz

ffi.*Tfir**:l,,a*'r-r.'*"",iöffii r"r."""oi.,r#t',esetében _ a
Robbfuásveszé'Yes oszfálYba ŰoÁ *yugnem tárolható te|őjerben, pinceszinti hellségber1r*itÜÍ 300 liter, vary 30Ó !* -*"Ör"i*tt 

"syjü *ili*"*m tervezett helyiségben.

ffi;':#,ilfi;j-, 
-","iiv'o" 

"-";;";;;; ?s I-Irr. tűzveszéI}ességi fokozafu
EBÉb szilárd u,lrrycsak olYan módon és_mennyiségben helyeáető el, hogy azok a tetőszerkeze|'dmfut a kémen} megközeÜté'et ne ,r."oaY"*it, ,áiÍJg eseten eltávolithatók legyenek af*"""' éghető *vug,i 

"r"*"iioi, 
e. "ffie"i,fiGffiT 1 meter távolsrágra helyezkedjenek

lfuos tartózkodásra,r.1"l.g,átó helyiségekben és a gepjá:rműtárolókban gázpalackot trárolni tilos.ffi ;ffi*nm#;xljjl"r**,r"-#,ro*oátílőil;kpinceszinter1
ffi*ffiil"ffi"fr"lrr" ;;'áá; euenrálló, a folyadélcra gyújtí§i veszelyt nem jelentő,

ffi:H"*ilf;,j**:csomagolásrának vagy védőburkolásrának sértités (t<iréq felszakadás)
Az edenYek csak kioniőnllásukkat felfelé,, lezátyáúlapotban trárolhatók és szallíthatók. Kitidteüde ki nem tisáított edények *"..ra.á" és szráuítrására * ,ilgrorrofiekre vonatkozó előírásokinfiE'adók, A tárotható *r"g""*ri,?g 

" 
trarotóedenvek tin*áie"* összesített értékétjelenti.Az I-m, Űzveszélvessegi átoám-i8r}"n1* e. á-*uuiXveszelyes osztáyú aeroszolt nem'Ígh€tó 

mY€ú Polctn vagy írrra minősíú Éroló szekrényben kell trárolni.

#.,ÍÍaf^'"szélYessé§"r"t"*m 
-áivraekot 

ma*irniá-'}ö rir", űrtartalmú íirolóeszközben

ff '#':[ff ffi#rT'ff ffiiJ":*.ffiffiT;sségifokozatufolyadékegyhellségenbelüi

;'ffit*' l titer Íirtartalmú 
'*"roáái aturro**,an,rá,t legaíább 0,02 m3 mennyiségű felitátó

- l litert meghatadó űrtartalÍnú tírolóedenv aTatm:zá:ánát legalább 0,05 m3 mennyiségű felitatómyagot kell a tárolás helyétől regrercuu i í rnéter távolsrigra tartanr.

ó

7_

l_

9_

lo_

ll_

12.

l3_

t4_

l5-

T űzv eszély es tevékenység

Pécsi Balett n'
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A tÜzveszélyes tevékenységet a szabá|yzat átalanos előírasaiban fogtalt kereteken belül kell
végezni.
Amennyiben az inténnény és telephetyeinek területár ktilső szervezet, vagy személy végzi a
tűeveszélyes tevékenysége! úgy annak körütményeit, feltételeit a telephely szerint illetékes
vezetőjével, vagy kijelölt megbízottjával egyeáenri kell, aki ezt sziikség szerint _ a helyi
sa$átossagnak megfelelő-tűzvédelmi előirásokkal köteles kiegészíteni.
Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek (engedélynek) tartalmazrria
kell a tevékenység időpontját helyét leirínát, a murrkavégző nevét és - tú"ueaemi sr,akvtzsgá&oz
kötött mrrnkakör esetében - a bizonyítvany számá! valamint a vonaíkozó tűzvédelrni szabalyokat
és elŐÍrasokat. Erre a célra aszabá&yzatrnellékletében engedély minta nyert elhelyezést.
Jogszabalyban meghatarozott űrveszélyes tevékenységet csak érvényes tíízvedelrni szakvizsgával
rendelkezŐ, egyéb tiizveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabáyolcr4 elóírásokra kioktatott
személy végezhet. A tűzve.delmi szakvizsga kOtelezettségre vonatkozó személyek nyilvántart{sa a
tüzvedelmi feltigyelő kötelezettsége.
A tiÍzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenység esetleges felügyeletéről, annak
sztikségesség&Ől az intézrnény elrendelésre/üsszaigazolásra jogosult személye döntsön, és azt az
engedélyre írasban köteles felvezefiri.
A tÜzveszélyes tevékenységhez a mrrnkiát elrendelő az ott keletkeáetö tiiz oltasr{ra alkalmas
tűzoltó felszerelést, készütéket köteles bixosítani. Ez jeltemzöen a jogszabályi előírasokon tul
bixosítandó tózoltó késziilélq de eryéb - a célra alkalmas - más tűzvedetrni elöírás/követelrnény
is lehet.
A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és armak környezetét
tűzvedelrni szempontból kOteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megsztintetni, ami tiizet
okozhat.

Nyilt láng, hegesztés

Az intéarrény és telephelyeinek területén esetlegesen végzetthegesztési mrrnkafolyamatok során a
U3DOa4.{mI.22,) GKM. rendelettel kiadott Hegesztési Biaonsagi Szabályzat (HBSZ.)
vonaíkozó előírasait és követelményeit maradéktalanul be kell tartáni.
Az intéznény és telephelyeinek területen nyílt lrángú világítóeszközhasmúúatan€m megengedett.
Hegesáómunkahelyen hegesáő tevékenységet csak akkor szabad végezni, ha az kielégíti
-a I 43 / 20a 4. PíI. 22.) GKM. (HB SZ. ) rendelet követelrnényei! és
-a hatrályos környezetvédelmi, egészségügyi, kémiai, egyéb biztonsrági és tűzvedelmi előírásokat.
Hegesztést önallóan végezhe! aki
-bet<ilt<itte a 18. életévét, és
-a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabáy szerint előzetes és idöszakos munkakori orvosi
vizsgalat alapján alkalmas, és
-álamilag elismert hegesztői képesítéssel és fűzvédelnri szakvizsgával rendelkezik.
A hegesztő berendezés és a biáonsági szerelvények bixonságos működéset időszakonként
ellenőrizni kell, és az ellenőrzés tényét írasbarr rögzíteni kell. Ennek gyakorisaga _ ha a gyártó ettől
eltérőeíl nem rendelkezik - a HBSZ. előírrásai szerinti időközönként történjen, A vizsgáIxok
elvegzésere legalabb középfoku szakiranyú szakkepesítéssel és 5 éves szakrrrai gyakorlattal, e
feladattal megbízott személy, vagy akkreditalt intézrnény jogosult.

A hegesáő berendezés és biáonsrigi verelvény karbantartasi javítasi, munkái :utím az újbóli
megfelelőségről a berendezés krbantartrásá1 javításíLt végzőnek nyilatkomia kell A hegesztő
ber€íldezés karbantmtrisrát, javítrását csak szakirrárryú szakisrnerettel reídelkező és ezzel megbízott
személy végeáeti a gyártó által kiadott kezelési utasítas alapjan.
A hegesztő kötele§ a munkahelyet, a mrrnkaeszközöke! az egyéni védöeszktizóket (ezek őllapotát,
használhatóságát) mullkakezdes előtt - és szükseg szerint közben is - ellsnőrizíli, ktilönös
tekintettel az alábbiakra:
- a kozlekedési utak szabadon hagyá§át - éghető anyagokjelentétét a közelbelr,
- a tűzvédelni előírásokban rögzített tűr,oltő felszerelések meglétét.

4.

5.
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A hegesaó tevékenYség befejezése uán a munkavégző a helyszínt és arrnak környékét túzvédelrni
szemPontból kÖteles áfvizsgr{lni, és minden olyan köriilményt rnegsziintetni, ami ttizet, vagy
robbanast okoáat. A munka befejezését az engedélyezőnek be kell jeláteni.
A. gázfonást meg kell vederri mindenfele kozvetl-en és koncentrát hőhaíá§tól (ielen esetben a
vúőgáa palackot).

Hegesztő gázpalackok tárolása, kczelése, száIlítása

l, A Palackok kezelését, tárolását, szállítisétí csak megfelelő ttizvédelmi szakvizsgával rendelkező
személy végeáeti.

2, A gázPatackok kezelése a mindenkori - hegesztö szakképesítésű és szakvizsgával rendelkező -munkavégző feladata.
3, A gáuPalaskot (a továbbiakban: patack) csak akkor szabad forgatmazrri, ha - ajogszabaty szerinti

érvényes használati engedélye van,
- jelölései épek és egyértelműek"
- nem sérült
- gááömör,
- szerelverryei fubátlanok, sértetlenek,
- nincs rajta veszélyt okozó szennyeződés.

4. A palackot sértiltrek kell tekinteni, ha
- legalább 1 m magasságból kernény talajra (kő, beton, aszfatt stb.) ese,tt, _ égésnyomok látszanak
rajta,
- éles bemetszésű sérüIése vagy horpadása van,
- a saÍllítdrárművet közlekedési baleset érte, átalakítá§ nyomai észtelhetők.
Az Üzemeltetés (Pt. szállÍtís, felhaszrrálás) sorrán keletkezett sérülésrőI az iltetékes töltőváílalatot
(c s e re t e l ep e/ üíj ékoaatrri kell.

5. A toltott Palackot a természetes és a mesterséges hőforrásoktól úgy kell védeni, hogy hömérséklete
legfeljebb 323 K(50"C) legyen.

6. A palackot a káros mechanikai és kémiai hatasoktól védeni kell.7, A Palackok szelePét nem szabad gyor§ mozdulattal nyltni. A szelep rendeltetésszerű
működtetéséhez segédeszk621 fu65pálni nem szabad.8. A Palackok íizemeltetése az élet-, a v€yon- és a környezetbiáonságot ne veszélyeáesse.9. A palackokat üzemeltetéskor eldőlés ellen biztosítanikefl.

l0. TŰz esetén a Palackokat atűr;ből, iltetve aűzzel veszélyeztetettteriileftő1 el kell üívolítani. Ha ez
nem lehetséges, akkor a palackok veszélyes mértékű fetmetegedés& védett helyről történő
folyamatos hűtéssel kell megakad ályomi.

11. palacltűz és -robbanrás esetén az tizemeltetö a következő szervezeteket köteles értesíteni:
- a tűzoltóságot,
- a tertileti Műszaki Biztonsagi Felügyelete!
- a területi Munkavédelmi Felügyeletet,
- banyrá,szati tevékenység esetén a területileg illetékes Banyakapitínysagot és
- atöltővallalatot.
Jelentős anya8i kar és/vagy személyi sériilés, halráleset esetén értesíteni kell:
- a mentőszolgalatot és
- a rerrdőrkapitránysagot.

I tiizoltósag megérkezésekor tajékoáatast kell adni a palackok jelenletéről, azok darabszámaról,
fajüíj aról és elhelyezkodésiilaől.
A,tÜzb9 kertilt, megéget| felületén felhevütq va8y a haszrrrálat közben egyéb módon sérült
Palackokat elktilönítetten kell kezelni. Ezekről a patackotaót sy,íri számuk *i"ri"t nyilvántartast
kell készíteni. Az üzemeltető a sérült palackokat a töltővdláafirál vagy annak csáretelepén a
nYilvantartassal és a felvett jegyákönywel együtt, azokkal egyezőenkoteús teadni,
A palackot éghető anyaggat együtt tarolni nem szabad
kézi erövel egy személy 1 db, tegfeljebb 20 1 űrtartalmú patackot szrátlítlrat.
Palackot egyenetlen talajoa vagy szintkiilönbség esetén az aííakialakított eszftözben, legalább két
személynek szab ad, szr{llítania.
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A palackot talpgyűrűjén, illefve homoru fenekén szabad gudtani.
A palackok hasanalatakor a csatlakozások gáz-tömörek legyenek.
A védőgazos hegesztő berendezés gázpara§Wa a berendezés tartozéka - arTa mobil hordkeretel
szerelt - így munkasziineti időben is a rrrrihelyben kerül elhelyezésre. A tevékenyseg végeáével r
palackot el kell zrárni és munkasziineti rállapotba kell hozni.

A védőgazos hegesáő berendezés tekintetében a HBSZ (Hegesáési Biáonsagi Szabáiyzat) zu

OTSZ (Orszagos Tűzvedelmi Szabalyzat) és a GBSZ (Gazpalack Biáonsrági Szabalyzat
vonatkozó előírásait - fentiektől leírtakon tul -- maradéktatanul be kell tartani.

Fűúési megoldás

Az intézrnény és telephelyeinek üzemelő kéményeit a hatályos jogszabályok vonatkozó elöírasa
alapjan kell felülvizsgaltatni.
A kérnények enné1 gyakoribb időközönkénti ellenörzését és vizsgálatrit a szolgáltató allapíthatjl
meg. A vizsgalatolaól készült szakvéleményben esetlegesen feltárt fuanyossagok megsztintetéserr
a sztikséges intézkedéseket haladéktalanul meg kell tenni.
Olyan kéményt nem szabad hasznáni, amelynek falába éghető any€ú épületszerkezet va
bépítve, arrrelynek műszaki állapota nem megfelelő, amelynél a jogszabaly szerinti vizsgrálatot é
tisáítást nem végeáék el.
Csak engedélyezett űpusú, kifogástalan műszaki álapotu tiizelő- és fiitöberendezést szaba
hasmalni.

Az intéarreny és telephelyeinek fiitési megoldasai a következők (a fel nern sorolí helyeken ninc,

fités):

Rendezvónyek

Az Intézrrreny epületsin beltili rendezvényeinek kijelölt helye í
.... helyisege $ogszabály szerinti, 50 tőnél nem nagsobt

befogadókepességű helyiségek). Az itt tartandó rsndezvények (sajúí belső és kiilsős bél

rendezvénye&/, ennek megfelelőerr elegendő jelen szabalyzatban figátent azok fűzvédelrn
előírrásait, illetve követelményeit.
Amerrnyiben az előzőekben felsorolt helyiségek területerr, nern közvetlen az intézmelr1

működésével összefiiggő reíldezvény kertil megtartásra (pl: bérrendezvény), úgy figyelemmel a:

OTSZ 206.§-ma a rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi előírasokat, biztonsagi intézkedéseket r
rendezvérry szervezője, rendezője köteles írrásban meghatiározni, továbbá a rendezveiry időpon§t
előtt 15 nappal azttá$ékaáaás cé§ából az iüetékes L fokú tűzvédelrni hatósagnak megkülderri.
Fenti bejelentést - valamint a bérlés egyéb biztonsagtechnikai feltételeit -- előzetesen a,

önkomrrányzat kijelölt üryintézőjével és a tüzvédelmi szaktanácsadójávat egyeztetni kell,
A bejelentés taíüalmi követelmárye feleljen megaz OTSZ. 206,§ (2) bekezdéséberr foglaltaknak,
Az intézmeny területen alkalomszerűerr tartott rendezváryek sorián - akrár belső, akr{r bérlemelr;
jellegu ktilső rendezvfuy esetében - olyan felügyelői létszárnot kell minden esetben és folyamatol
biaosítani, mellyel a tűzvédelmi előírások kezelhetöek és egy esetleges kitidtés szintidőn beltil
problémamerrtesen elvégezlratő (ennek poníos szabáIyozása az egtedi engedéIyezések sorőt
íöríénik),
Amerrnyiberr az intéanény tertiletén berrendezvérryre keriiüne sor, úry a rendezváry szervezője
rendezője köteles írasban megbatározni a vonatkozó tűzvédelmi előírrásokat biztonsrág
intézkedéseket. Ezerr előírások nern leheírek ellentétesek jelen tűzvédelmi szabályzat előírásaiva]
A rerrdezvény maximáüs létszárna nem haladhatja meg az adott intémrerry erre alkalmas közösség
helyiségeire meghatározott és jogszabá,lyban előírt értéket, továbbá csak az adott intéznén,
jellegenek megfelelő rendezr,áryek tart}ratóak benne,
A rerrdezvények sorrán éghető any€ú űszletelg díszítése§ reklrámanyagolq csak korlátozot
mértékben és módorr, a ózvédelrni felügyelő utasítasai és engedélye alapjan helyeáetőek el. A
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alkalmazrásra kerülő díszítések fokozott fiistképződésűek, toxikus gaz kibocsaüí§uk nem leheffrek,
valamint égve csepegő anyagokat nem tartalmaáafirak.
A termek területén, továbbá a menekiilésre szánítrisba vett közlekedőkön éghető anyagok, és a
menekiilési Útvonalat leszűkítö tírwaú. nem hdeáetők el, továbbá ott a rendeltetéssel nem
összefiiggő elektromos berendezés feltigyelet nélkíit nem üzemeltethetö.
Amennyiben a bérrendezvény törterrik, és a ferrntartó-tulajdonos részeröl nem igényelnek
felügyeletet a rendezvény időtartamára úgy minden tiízvédelmi kötelezettség és feltétel biztosítasa
a rendezvényt tartó feladata és kötelessége, mellről írrásban is- nyilatkoaria kell előzetesen. A
b€rleti szerzódésben minden esetben ki kell térnl az adott intéanény thzvédelmi sajátossiágaira is,
illetve arr4 hogy azt a szewező tudom:ásul vette és elfogadta. Szíikség esetén egyeű feltételek
megtart,Ísa mellett engedélyezhető csak a bérrendezvény megtartása.
Az eseti rendezvények során vfuhatóan mozgásukban, cselekvőképességíikben korlátozott
személyek is résá vehetnek, de rendezvényt csak abbarr az esetben szabad tartani, ha a menekiilési
utak akadálymentes kivitelben kerülnek kialakítasra - különös figyelernmel a szintkiilönbségelcre _

- és minderr egyes érintett személyt folyamatosan felügyelö személy kíséri a rendezvény teljes
idötartarna alatt.
A termek kiiidtésre számitasba vett útvonalain vészkijarati r.itrágító, vagy uüírr vil€ító kivitelű
kijra{elző biztonsági jelet kell elhelyeai.
Amennyiben a rendezvények a sötétedés időtartarnába is belenyúInak, a rendezvények idötartama
alan, megfelelő te§esínnényű, legalább 2 db elem, vagy akkurnulátoros lámpát kell készenlétben
tartani (esetleges dramszünet esetén a pánikhelyzet kezelésére, és a kiürítés elősegítésére),
melynek üzemképessegéről a rendezvények elött minden esetben meg kell győződni.
A termek bejaratait a rendezvény időtartama alatt nyitott (zárszerkezeti szempontbót) űlapatban
kell tartani. TŰz, illetve pánik esetén az ajtőkat stabilan ki kell tiimasztani, melynek érdekében
sziikseg esetén megfelelő ékeket kell rendszeresíteni, illetve erTe a célra szolgáló kitámasztó
szrrkezetet kell felszerelni az ajtókra.

Menekülési útvonalak

A menekiilési Útvonalakat minden esetben (amennyiben az érinteu épütet a jogszabdly
hntólybalépését követően létesüIt) ül€ító biáonsrági jelekkel kell megjelölni, melyeknek legalább
a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig aíkatmasnak kell lennitik a céljuknak
megfelelő fény kibocsatásara.
A villamos rnűködtetésű biáonsagi lámpatestek saját sziinennentes i{ramforriisról mtiködnek,
legalabb a vonatkozó müszaki követelményben elóírt ideig.
A villarros ápléúásű biáonsrági lámpatesteknek múkodőképességét rendszeresen, de tegalább
havonta próbával ellerrörizni kell, melyről ellenőrzési naplót kell vezetri. A meghibasodott
elemeket (akkumulátor, Jénycső) haladéktalanul csetétrni kell. Ezen személy kijetolése igazgatói
hataskör.
A menektilési útvonalként számítasba vett kijráratok vészkijáratok hasaralhatóságát, nyithatóságát
hetente ellenőrizni kell.
A jogszabály hatáyba lépését megelőző időszakban létesült épületek esetében a menekülési
útvonalakat utanvilagíto táblákkal kell jelölni.

szabadtér

Az intézrnény szabadtereit a sziraz növényzettöl és éghető hulladéktót mindig mentesen kell
tartaÚ, A növenyi hulladékot a helyszínerr égetéssel megsenrmisíterri nem szabad (betterületí
halladékégetes egtdemleges tilalma, kivüel ha helyí önkormúnyzatí rcndeld nem
szabályozru!), igy aá minden esetben el kell szallítani.
Külterületi hulladékégetés esetén a következő feltételek megtartasa kötelezó:
- a vonatkozó és haáyos jogszabályok maradéktalan rnegtarás4
nincs tiizgyujási tilalmi időszak,
részleges, kismennyiségű égetés történik felügyelet mellet!
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tűzoltasi eszközök megfelelő biztosítása (p1: tűzoltó készülék, kerti locsolótömlő, kéziszerszámok,
stb.),
szélcsendes idó, és a biaonsr{gi védőtavotsagok rnegtartás4
minden eryéb mas tevékenység szüneteltetésq
az égetést követően a megmaradt égéstermék vízze|való leöntése, illetve foldtakaras alkalmazása,

TŰzjelzés, tűzriadó terv, beópített automatikus tűzjelző berendezés

Az Inténnény és telephelyeinek ű4elzésre is szolgáló telefon késziilékeinél a fontosabb
segélykérő telefonszr{mokat (mentők: il4, tűzolíóh: 105, óItalúnos segétykérő: lI2, rendőrség:
107) jől látható módon fet ketl ttinteüri.
Az Intézrnény és a telephelyei iltetékességi és működési terület szempontjábóI a Baranya Megyei
katasztrófavédelmi lgazgatóság pécsi kirendeltségéhez tartozik.
Az intézrrrény tűzriadó tervét az intéanényvezető áttal meghatarozott helyen kell elhelyeani
(könnYen hozzdftrhető helyen). Figyelemmel az intézmén[ jellegére a ű27rgrdó tervet - a
sztikséges információkkat ellátott helyszínrajzokkal, vatamint szintenkénti alaprajzokkat együtt -kifiiggesztve kell az egyes épületek közösségi terein is elhelyezri (a rqnion a tűnédelmi
szemPontból fontas berendezéseket és eszközöket, a közműelzarólrat, a vizszerzési helyeket, a
kiÜitési Útvonalakat és a megengedett maximdlis befogadolrepességeket minden esitben jót
Ióthatóan, e gtérte Iműen fel írell tüntetni),
A túzriadó tervet évente egy atkalommal a mrmkavállatókkal gyakoroltatni kell, melyet írásban is
dokumentiáIni kell. A gyakorlást kiemelt figyelemmel kell végrehajtani, életszerű tortihenyet
kozott.
Az Intezmény egyes telephelyei beépített automatikus űzjelző bererrdezéssel is rendelkeanek. A
tűu;jelző berendezést rállandóan üzemképes fllapotban kell tartani, a jelzések folyamatos fogadasát
biztosítani kell. A berendezésen a vonatkozó műszaki ktivetelmenybón meghatarozott
időszakonkénti ellenőrzést, felülvizsgálatot és karbantartrást el kell végezni 

-és 
azt hitelt erdemlö

módon kell dokumenáni.
A tfrujelző központ a ZSÖK kezelésében a űszpécserszolgálaton talrátható. A tízjelző központtal
kaPcsolatos üzemeltetői ellenőrzések és atazjelző napló vezetéssnek kotelíne a, éoe kiokatott és
a tevékenységgel megbizofi személyek feladata (a kezeléssel megbízott személy évente speciális
o ktatós b an kell, hogt része s ül j ön).
A vonatkozó műszaki követelrnáry, vagy a tűzvédelrni hatóság rárltal előírt beepített űzjelző
berendezés tervszerŰ, részleges vagy teljes üzemsztinretét, a kikapcsolrás előtt legaHÚb 5

al illetve a 48 órán belül el nem hrádtható meghibásodást telefonon és írásban jelezri
kell az elsóüeges működési körzet szerinü tiizoltóságsak.
A téves riaszüások elkerülése érdekében az erzékelök ttíz jellemzőjére hasonlító hatas idejere az
adoíl zőn4 vagy zőnéls kiiktatasa, csak akkor lehetséges, ha az mandéktalanul teljesíti az OTSZ
vonaíkozó előírrásait.

9. A beépített Űzjelző berendezés jogszabalybarr, műszaki követelményben rneghatrározott
dokumerrtációját a befogadó létesítrnényb€,Ir meg kell őrizrri, és a történt valtozásokat át kell
vezetri.
A Űzjelző központ felügyeletét ellátó szernély aűzjelző központ kezelésére, az iltaLaelvégzendő
ellenőrzésekre, a ttujelzésre és a űz vagy meghibasodas esetén szükséges további intézkedésre
kioktatásban kell részesülnie. Az oktatást a munkába allás előtt, majd réndszeresen, éverrte meg
kell isrnételni.
Az Üzembentartó altal a beépített tbzjelző berendezés központja (tóvkijelző, távkezelő eg,tség)
felügyeletével és kezelésével megbízott személy a berendezés műktidéiének üzsglálata kapcsá
naPi, haÜ Ós hrárom havonkénti ellenőrzésre kötelezett. Ennek szempon{ia 7s a tűzjelző
berendezéssel kapcsolatos részletes tudnivalók aszabályzatmellékletéb"o tatáhato.
Féléves, illetve éves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás soriárr, az üzemeltető legatább
hathavonta biaosítja hogy a feltilüzsgalata és karbantartasra vonatkozó képesítéssel rendilkező
személy az OTSZ-ben foglalt tevékenységét elvégeáesse.

4.

5.

5.

6.

7.

l0.

11.

12.

Pecsi Balett Nonprofit Kft. Tűzvédetmi Szabátyzat}L17.



t_

3l

Tínoltő felszerelóse\ felülvizsgátatok (tűzoltó keszülékek)

Az intézrnénY és a telephelyeinek elsőűeges tűzoltr{si beavatkozási eszközei az épüIetekben ésszabadtereken elhelyezett Űzaltó készülékek. a t*orio tJ."am*.ot u u*u*o^ jogszabványszerinti - azaz az 54./2014, ()ilr.s.) BM. rendelettel nJotrórs Z - nytlvéntartást ke1l vezetrri. AnYilvántartris a szabáúYzaítűzvédelrni ür:3"lt"F!l nuproiáiluo taláúbatő.A tűzoltó készülékelaől akeszerrtetben taító-az alalavégzettellenőrzéselaőr, áu*irrt u nízoltó készülék karbantarhísokróttűzvedelni üzemeltetési naplót*vezet 
v-' '...-lulll

A kontaet készÍiték nYrlvrántartrást az nté Énnye7 szerződésben áíló szakszolgátató ceg késáti el,mnak naPrakész álaPotr{ról, a ciklusidők 
- 

betartásárói- ugyancsuk a izakszolgattató céggondoskoűk PrS1 264,§ (4) bek szerinti larralnti követelmény).A tűzoltó készÜlékek az ott keletkeáető ttizek oltrásara alkaímas kivitelűeh illetve oltásierysegűek legyenek.
A tűzoltó készÜléke!_elhelyezésére, hasanálatár4 jelölésere, felülvizsgrátatár. vonatkozóan
"^ryT":u! 

a hatiályos oTsZ vonatkozó előírásai 
" -értÉt"a-J"l.A telePhelYek terÜletén a jogszabrá{yi előírasoknak;dá;iő -"rámú és olüási tdesítrrrényű, oltrásierységű, üzemképes tűzohó tesáletet kell készenütben tartani. Ennek elmulasáása, illetvemegsertése, esetleges karbantartág hiánya ftsy..Ú á"ro-r-"s." vonast von maga utin.TŰzoltó készÜlék karbantartasátktzárá|ag álogszabályi ÁlJterdorek megfelelő, a hatósrág attalnYilvíntarhásba vett karbantartó szervezet 

"!Fy * ilyen karbantartó szervezettel szerződésesjogviszonYban á,lló.fetütvizsgaló vegeÁeti, röoto Éárei karbantartás at * űuvonatkozó,ervénYes trizvédelmi szakvizsla-bi"oiyitvrannya ,"oa"*""át*uarrtartó személy vegeáeti.Az Üzembetartói, valarnint az ' időszakos. ;;.kt & felülvizsgráIa| kar.barrtarkásokdokumenáa§{ának *:gl_éj".", *"Á"p.rkészségére fi"ko;; ngyet o"t kell forűtani.A készenlétben tartói etlenőrzés! *á ?jogsáayu* "Iáír* 
rendszeres, legalább negyedévesciklusú ellenőrzést - a szakirrányá eilenörzesiel "# fJ;;ooszat<tan _ az üzembentartó általamegbízott, - aíTa kioktatott - szórnély (saidt dolgozó, ittini iímmo*tt) yégzi.Az Üzemeltetői ellenőrzést végzö szömayn& rendekeáe kell 

'az 
illenőrzés megfelelővégrehajtrisrához szükséges ismeritekkel és az tizerrrelú aá uari ot| erre vonatkozó írásbelimeghatalmazrássat.

A készenlétbe,lr tartó vagr 
|érvisetóje a ren{sz9reu legalabb negyedévente ellenőrzés során azoTsZ 264,§ (1) bet<ezdésebá rodátákat végzi el maiadéktalanut. Ha a készenl étben taítő azellenörzés során hiányossrág9t észleí gondoskoíik u*rk il!-.rii.rt"te.eror.A készentétben tartb goiaoskoaú-a készenletb * ű;í- úroltó készütékek az oTsZ 18.mellékletben foslaÍ| 

!ábléuatban rneghatarozott iaotoáÁJnti karbanhrnísáról, a részben vagyteljesen kitiÍÜlt kitidtett tÜzoltő teízuet* ,i;.urtrrerJ.oi.-.i 
"itru.idók 

szránítása a haályosoTsZ előír:ásai ataPjrán történjen. A túizoltó tesáeterrrá":r"á*ol a tulajdonos gondoskodik.

Tűzoltő készütékek készenlétben tartói ellenőrzésének előírásai

fr§ffiÍffi*ffii'asv kérviselője rendszereseíL de legalább negyedévente (+ 1 hé0 el7enőrzi,

a) az előfutkészenléti helyen van-e,
b) r ögátése biztonságos-q
c) látúratő-e,
d) magYar nYelvÜ hasanáati utasítása aűzoltókészüékket szemben álva olvatható_qe) hasnáiaanem ütközik-e akadrályba,
/ valamennYi nYomasméó vagy Jehaműszerének jelzése aműködési zónában található_e,g) hiánytalan szerelváryekket Jfiátott-e,
h) fém vagY rnűanYag. 

rytgmlaja zú pecsde, kaíbantárta§t igazotó címkéje, a karbantartószervezot OKF azonosító jele sértetlen-e,
i) karb antatása esedékes-q
il .t12z-aeY.lelyet jelölő bixonsrági jet látható, felismerhetö-e ésk) őllapoákifográstalarr, üzemszerű-Ó.
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A fenti jelölt időszakot a tiizvédelmi hatóság döntése esetén 1 hónapra kell lerövidíteni, ha aá
környezeti kortilmény, vagy egyéb veszély indoko§a.

2. A vizsgáilatot a jogszabalyi felteteleknek megfelelő, a hatósr{g átal nyitvarrtartasba vett karbantartó
s?erYezet vW az ilyen kmbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban alló fettilvizsgráIó is
végeáeti.

3. Ha a készerrlétben
megsztintetéséről.

az ellenőrzés során hianyossagot észlel, gondoskodik arrnak

A készenlétben taító gondoskoük a készentétben taított §lzaltő késztilékek 9TSZ l8.
mellékletben foglalt táblánatban meghatarozoü időközönkénti karbantartrásriról, a részben vagy
teljesen kiürült, kitidtett tűzoltó készíilékek újratöltéséről.
A ciHusidők számítása alapkarbantartrás esetében a legutolsó karbantartástól, elsó atapkmbantartrás
esetén a gyártasi vagy végellenőrzési időponttól, közep- és teljes körű karbantartás esetében a
tűzoltó készüléken felttinteten gyárüí§i időponttól történik. Ha gyrártasi időpontkent csak az év van
felttintetve, az adott év január 3l., ha a gyártrás éve és negyedéve varr jelólve, az adott negyedév
első hónapjrának utolsó napja a gyártasi időpont.
A tűzoltó készülékelaől a készenletben tartó az áútalavégzett ellenőrzésekről, valamint aűr:oltó
készülék karbantartásotrról tűzvédelrni üzemeltetési naplót vezet, mely tartalmaz,z.a
al a létesífuneny nevét és címét,
b) a {llzoltő készíilékek tipusj elé1
c) a tíuoltó készülékek egyértelmű azonosítasát készenléti hely vagy a tűzoltó készülék gyártási
szítma megadásával,
d) atűaoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásínak fokozatát (készenletben tartó altáli
ellenőrzés, alapkarbarrtartas, középkarbantartás, teljes körű karbantartás) és dáfumá|
e) atíizoltő készülékek ellenörzésá vagy karbantartrásátvégző személy nevet és atáírá§át.
A szcn-dioxiddal oltó és a hajtóanyagpalack kivételével a tűzoltó késztilékek és alkatrészek
élettafiáíTra nem haíadhatja meg a 20 évet. A 25 kg és az annril nagyobb töltettömegű tűnoltő
készülék a gyrártrást követó 2a év után a tűzvédelrni szakértői névjegyzékben túzoltó készülék
szakértői területen szereplö személy altal kiadott szakvélemény birtokábarr tartható készenlétben.
Az élettartam a 20. évűl számítva ketszer öt éwel hosszabbítható meg. A tűzoltó készülékek
selejtezeséről a trrlajdonos gondoskodik.

Tűzoltó felszerelése§ felülvizsgálatok (tűzokó vízforrdsok)

1. Az intérnény és a telephelyeinek oltóvíz biztosítottsaga a következő:

- zsök kezelésébe tartoanak az okóvtzforrások

A tűzoltÓ-vizforrasok üzemképessegéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni vedetmeről, az előirt
rendszeres ellenőrzések, karbantarta§ok, javítasok és nyomáspróbén< fu bvdbbiakban eglütí:
JéIt;Ivizsgólal elvégzéséröl az altővizhálőzatüzemben taítí§áÉítfelelós szervezet gondoskodik.
A felülvizsgiálatot - a fali tűzcsap-szekrerry a felelős személy ráltali szokasos ellenőrzését kivéve -
tűzoltÓ-vízforrasok felülvizsgrálatara vonatkozó érvényes tűzvédelrni szakvizsga_bizonfitvannyal
rendelkező személy végezheti.

4- A felülvizsgalat alapjarr feltart hianyosságok megsziintetéséről az oltóviz,halózat üzemben
fuíeásáért felelős szervezet gondoskodik, amely a meghibásodott fúzoltóvizforrások és azok
szerelvényeinek javítrásma, sztikseg esetén cseréjére azonnal intézkeűk.
Az oltóviáéúőzat üzemben tffití§áéít felelős szervezet a űzoltővtzforrasokról nyilvantartassal
rendelkezik. A nyilvalrtartas vezetése a feliilvizsgalatot végző szernély kötelessége. A
tűzoltóvízforrasolcrÓl vezetett nyitvantartas tmtalmi követelményei az étmLémos részben talárlható
(OTSZ 267.§ (4) bekezdése.). A tüzoltóvízfonások feliilvizsgatata sorián a felülvizsgélatotvégző
személy minderr esetben azaTSZ 268.§-ában foglaltak köteles megvizsgáni.
A felülvizsgálatot végző személy a tapasáalt hirányossagok esetén írasban értesíti a
tűzoltóvizforrás üzemben tartá§áért felelős szervezete! vagy a hirfuryossagot azonnal megsztinteti.
A tűzcsapszekrényból az oda nem illő targyakat a fettilüzsgrál aíot végza személy eltávolítja.
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7- A foldalatti és fold feletti tűzcsapokat legatább fetévenkerrt a gyártő elöírasai és a 268.
meghatározott altalanos feladatok alapján kell feliilvizsgáni, és évenként tdes
felülvizsgalatot kell végezni, mely sortín az OTSZ 270.§ elóírásait kell érvényesíteni.
A szerelvényszekrények és szerelvényei, tartozékai legalább félévenkénti felülvizsgatatráról
évenként teljes kOrú felülvizsgálataről az üzentben tartasért felelős szervezet gondoskodik.
felülvizsgáat gyakorisráganak rnegallapitísa a kerdéses szekrény környezeti körülmenyei, a
tíizveszély és kockazat figyelembevételével torténik. A legalabb félévenkenti fettilvizsgalat az
OTSZ 268. §-ban meghatarozott áttalanos feladatokon tul terjedjen ki a 271.§ (2) bekezdésében
foglaltakra is.
A felülvizsgrálatot végző szernély ellenőrzi a tarolt szerelvények, tfiozékok és a
szerelvényszekrény sériilésmentességet, a tartozékként elhelyezett wzzáttő lapos tömlőket
áthajtoga§4 az áthajtogaas során szemrevételezéssel ellenőrzi a tömlő ráüIapotat és a korrodalt
vagY sértilt szerelvényről, tartozékrót írásban értesíti az üzemben taítá§eítfelelös §zervezetet.
A szerelvényszekrényekben elhelyezett allványcsöve! nyomótömlő-szerelvény| áttétkapcsot 5
évenként nyomáspróbanak kelt alávetni.
A ftldalatti Űzcsaphoz elhelyezett rállvrfurycsövön az ötévenkénü nyomráspróba atkalmával
illeszkedési próbával eltenőriani kell a csatlakozó menet épségé{ a ötd aatti tűzcsap
kifolyócsonkjával egyező csonkra fiiggőleges helyzetben felszerelt allványcsóvön a szerelvenyek
zárt és nyrtott állasábarr * a nyitott esetben a csonkok kupak-kapoccsaí zárt álapota mellett - 1,0
MPa tulnyomrású vízzel tömítettségi próbát kell végezni. A vizsgalat eredmónyes, ha 2 perc
vizsgalati idő alatt a kiömlö rigakon és az állványcsö egyéb részein szivargrás nem tapasztathaó.
Medencék, tartrályok (a tovóbbialrban egy/ütt: víztórotók) és egyéb vízforrrások felévenkénti
felülvizsgalatéről, ötévenkénti tetjes körű feltilvizsgalataról az üzemben tartásáért felelős szervezet
gondoskodik. Gondoskodik továbbá azontartozékok nyomáspróbáz!§áról, amelyek ahasanálat
sonán nyomásnak vannak kitéve. A féléves fettilvizsgáx soran a 268. §_ban meghatarozott
áltaÍános feladatokon feltil a felülvizsg:áíatot végző személy megvizsgrálj a az oltővizmennlségé1
az uantöltésre való szerelvények rállapotat, a szívóvezeték álapoát a lábszelep
működőkepességét, ÍÍitOtt víztrárolók eseten a ffitési rendszer mííködőkepességet. §ziikség eseten a
feltilvizsgrálatot végző személy az oltővtz atgrásodasaról, iszaposodásaról, nagymértékű izivrá.rgás
észlelése esetén a szivargas tényéröl írrásban értesíti az üzemben tartá§ért felelös szervezetet.
Sztikség esetén a feliilvizsgíűatot végző személy a fémből készült tartalyokrrrát a korrózió ellerri
védelem szükségessegéról írasban értesíti az üzemben tartasért felelós szervezetet.
Viztrárolók esetében az ötéves teljes körű felülvizsgatat során az altalrános és fétéves feladatokon
feltil a feliilvizsgalatotvégző személy elvégzi azaTSZ 275.§-ábarr fogtaltakat is.
A vuszerzési helyet úgy kell kiépíteni, hogy az űzokő gépjannűvel mindenkor rnegközelíthető
és az oltővlu - avizállélstől fiiggetleniil - mindig akadáytatanul kiemelhetö legyen.
A tűzcsapokat és szerelvényszekrérryeiket állandóan hoznáferhető rnódon kell tartani, azokat
eltorlaszolni még ideiglenes€n sem szabad.
Táblával kell megielölni minden foldatatti és foldfeletti tiizcsapo{ ottővlzti!í§lő medencé| kutat
és egyéb vízforrast. Nem kell külön táblával megielölni a fali tiizcsapot.
A tráblát §éljanak megfelelő helyen, 1,5 m és 2 m köziű magassrágban, maradóan és jól látható
módon kell felerősíteni. Felerősitéskor ügyelni kell an4 hogy a tabla el ne forduíhasson.
Földalatti, vagy öldfeletti tüzcsap jelzésére a tablát a tűzcsaphoz tarlaző szerelvényszekreny
felett ke1l A medence áblájárr., ha a medencében szívócsó van, amelyhez a tűr:okő
szivat6lú ktlzvetlenül csatlakoztatható, a ávolsrágot jelző számok a szívócsö ávolságát, egyéb
esetben peüg, a szívóakna fedélnek a táblától mért távolságát kell megadni.

Az Intézmény tizemeltetői ellenőrzéssel kapcsolatos előín{sok

Az üzemeltető kötel§s az #ntett műszaki megoldas üzemeltetői ellenőrzéséről" idöszakos
felülvizsgalatráról, karbantartasáról a hatáyos OTSZ 18. mellékletben fogíalt ábléu'xban
meghatarozott módon és gyakorisaggal, valamint ajaütásaról szükség szerint gondoskodni.
Az iizemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló ködilményt és annak
tudomr{sulvételét a rntiködésképtelenség megr{llapíáséú tartalmazó iraton ataínisávat és az alaíras
dátumának feltiintetésével igazolj a.
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Az Üzemeltető kÖteles az érintett műszaki megoldrás rendkivüli feltilvizsgrálataról és a hibak
kijavítasáról az annak elvégzésére okot adó kortilrnény vagy hirányossag tuáornáx{ra jutrása után
azonnal, egyéb esetben legfe§ebb 10 mtrnkarrapon belül gondoskodni, ha

4,

5.

a) u érintett műszaki megoldás nem töltötte be tüivédelmi rendeltetéset
gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy

ttizeset,

b) az érlntett műszaki megoldrás nem alkalma§ a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő működésre.
Az Üzemeltetői ellenÖrzés! az időszakos felütvizsgalatot, a karbarrtartá§ é; a jaütast eI ke1l
végezri és annak erednrényét írasban kell dokumentáni.
Az Üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felti7ilzsgéú.at, a karbantariás és a javítrás
során figYelembe kell venni az érintett műszaki megoldrás gyártójanak vonatkozó etőírrisait.
Az iizemeltetői ellenőrzéstvégző szernély az álenőrzé* *oi,lo
a) vizsgíűja az időszakos feliilvizsgalat és a karbarrtartás esedékességét,
Ól szernrevételezéssel, és ha e rendelet előírja, gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett műszaki
megoldlás működőképességét, ennek keretében ellenörzi a 14 bekezdésben elóírtakat,
c) az ellenőrzés elvégzése{ megállapiásut az ellenőrzés hel}színén annak időtartama alatt írfuban
dokumentiálja és
d) a műkÖdőkéPességet kedvezótlenül befolyasoló körülményt és a működésképtelenség
megallaPitasát azüzemeltetőnek az ellenörzés befejezését követően azonnal írásbarr jelzi.

Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintefi műszaki megoldás
a/ kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről,
ó/ sértetlen allapotaról,
cl észlelhetőségeről és hozzáferhetőségeről,
d) műkÖdtető esz.közene\ jelOléseinek, feliratainak észlelhetőségeről és helyességéről,
e) működőkéPessége szernpontjából lényeges kijelzők, rillápotjelzései< au}:,eo- a műszaki
megoldrás rállapotáról és

l {itOdókéPességé| műktidés& kedvezótlenüt befolyásoló szennyeződés vagy környezeti
körtiilmények jelenlétéról való szernevételezéses meggyőzödést.
A jogosult személy az időszakos felülvizsgrálat során 

--

a) v'zsgáúja az előírt üzerneltetÖi ellerrőrzés, a kmbantartrás megtörténte! dokumerrtálasát,
sztikségességé|
Ó/ szemrevételezéssel, gyakorlati próbávat, sziikség szerint megbontással, szét_ és összeszereléssel,
méréssel és a mérési eredmények értékelésével meggyőiOaik a működöképességről és a
hatékonyságról,
c) a felülwzsgalat elvégzésé1 megrállapítasait írásban dokumenüílja és
d) , a működőkéPességet, hatékonyságot kedvezőtleníil befolyasoló körtitményt és a
műkÖdőkéPesség vagy a hatékonysrág hirány,ínak megrittapíüás ét az ellenőrzésbefejezését köveföen
azonnal az üzemeltetőnek írásban jelzi.
A jogosult személy a rendkívüli feliitüzsgálat során elvégzi az időszakos feltilvizsgálatot,
amelYnek keretében vizsgéúja az éintett műszaki megoldas működésképtelenségét vagy nem
megfelelő működését kiváltó okoka| k<lrülrnényeket is. e rendkivali reiülvizsgáat elvógzéset
inásban dokumentalja és az üzemeltetónek 1 példanyt annak elvégzése uti{n a he§Jánen atua ougy
5 munkanapon belül részére megkiild.
A jogosult személy a karbantartás során
a) vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos felülvizsgr{lat megtörténté|
dokumenáasá| sztikségessegét,
b) elvégú a gyártó ráítal elöi* karbantarta§i feladatokat,
c/ a kmbantarrás elvégaéset, megallapítasait írasban dokumentálj4d) a miiködőkéPessége1 hatékonysagot kedvezőtlenül 

-befolyasoló 
kortilrnényt, és a

1ŰkÖdőkéPesség vagy a hatékonyság hianyának megállapítását az üzemeltetónek az ellenörzés
helyszínén arrrrak időtartama alatt írásban jetzi és
e/ indokolt esetben az üzemeltetőnek javaslatot tesz a karbantartas gyakorisaganak sűritésére.
Az üzemeltetö köteles az územáteói ellenőrzés, a kmbarrtfias, az idősiakos és a rendkívüli
felülvizsgr{lat során megiáIlapított hibrák javítrásáról a hiba sulyossagáíól ftiggő időn belül
gondoskodni. A hiba súlpsságát a jogosult szernély, üzemeltetői eitenőrzés eseté;; üzemeltető,
vW az altala megbizott személy az alábbiakban foglaltak íigyelembevételével allapítja meg.
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§úryus, haladéktalanut javítandó hib{ának minősül
1l r-t§a- vary robbanrásveszélyt okozó hiba vagy,
Ól c érint*t műszaki megotdr{s tti"ueo"rr"i reűáltetesenek betöttését gátló hiba.Az Üzemettaőnek a felÜlvizsgálar kartan taíff,javít"ís iJ":en 

"ron 
enő védelmi szintet alkalmasqPlO*nkka eilerrsúlYoariu kar. Az ellensúIyozas keretében az üzemeltetőc7 e tm*ozó műszaki 

|lvejelmenvben fodú *"gúá.i ulk;--,ó7 f*figge§zti az üzemelést, rru*^aíutot, Luet*y.íg"' 
" "á"rr"i szrqt helyreállásá,ig,c/ mos védelmi szintet biztosító tard;k műszai<i ,iegoroasor.at helyez készenlábe vagyd e Éz,edelrni háósá*€al ao."eteuen e§ea"tettmás megold ást alkalmaz.A'E nz'E-neltető tlftez.ettfgeinek "végrehajtrásrát *i. ."".oay, vaw szervezet írásosnt-lt.Fodrisban teljes.korűen vasy ré'lb"" a*ararru6u. a *,* személy vagy szervezetfldess€l"t megegyeznek az tizemetáOevel

'A'r Ümeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkezrrie kell az ellenőtzés megfelelő

P"J*séges 
ismeritekket es az üzemeltetó ráítal kiáltítot! erre uorrÁ"o írrásbeli

Egyéb egyedi szabályok

Az imézmenY és a telePhelyein rendszeresitett, ,."]"+,*r, vagy egyedi jelteggel hasznát gépi,dd§tÍWo§ és technológiai- berendezé-§ek hasznri,tati es 
't*6Jrrta.tasi 

utasítrásaiban fogtaltakatmadéktalanut be kell tl't"''i Ezen an}agokbarr aoi.t r"rtii"i"sgáatokat és karbantarhísokat _furdenul a jogszabáÜYb* *"ghu;.#Ű riltalanos 
"rr"nor".."r.en 

és feltilvizsgiáíatokon tul _q6rcak el kell végeztefiri.
A rf,l"nos triPlárisú mene]<ülési útirarryt jelző biztonsági jetek működőkepessegét rendszeresen,dB legalább havonta próbával eltenoriá r.err, merfroi-Jllenorzesi naplót ke1l vezetni. Aneghihísodott elemeket (akkumutútor, fenycső)haíadéktatanrrl cserélni kell.

Alhdó jellegű tűzveszélYestevékenységet csak a tüzvédetmi követelményeknek megfelelő, erre acára kijelÖlt és alkalrnas helyen 
'"utui "_"g"d Tűr";;"dy§s tevékenységet tilos olyan helyenv*€rni, ahol az tíize! vagy robbanast okoáat.

Alkalomszerú tűzveszélYes_tevékenység 
,o. {pl: hegeszrés) csak az intéanény vezetöje, vw azdÍála megbizott személyek előzás'i.*uai *"lh;áÁa a}l.pjén sr,abad végezni. Ezenwlétyek ennek megfelelően a következők:

- Jzlntóanény vezetője,
- n Int&-mény vezetője általmegbízott személye\

Az Intézrrény nem rendelkezik karbantartói részleggel, iltetve személlyel, iw uegyes telephelyek
lnil€ten saját haáskorben nem végeztűzveszélyes tevékenységet.EgYdi esetekben értelemszerűei kilrő ;*k;;áiJá,'i,iÍ.*" cég vegeáet ilyen jellegűbvékenYseget, Ebben az esetben a tűzveszélyes tevéken|sJg engedélyének kiadrása (azaz akapcsolatos feltételek Írá:ban_történő meghatóiozáso7 u ;nir.á' cég vezetőjének __ vagy az áltataÍnisbm megbízott szernélYnek - a feladáta- r.zen {*s9s ""e"dety 

a mrrnkavégzés helye szerintilletekes vezetővel * lásd ientiekben felsoroltak -- minden #rb* ktitelező egyeáetni, aki a helyisqiritoss,ágoknak megfelelő, tiizvédelmi előírásokat kr;;;-i;"gészíteni (indokolt esetben). Akiqgesátéseket minden esetben, ugyarrcsak írásban kell megtenni az adatt engedélyezésinyomtatviányon

ffirl$ffi"r"ffH:** rájegyzett kíitön előírásokat a külső munkavégző köteles

,_
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a levé kc nys é g időp ontj a,
a uvékcnység helye,
a tevékcnység leírósa,
a tmtnkgvépő és engedélyező neve, aláírása,
a mmkuvégző szakl:izs ga bizonyínányónak száma,
a vonatkozó tűnédelmi előírósok és szabáIyok,
sizt7Íség esetén az egrcztető személy neve és kiegészítései,

Jogszabályban meghatmozotitűzveszőyes tevékenységet csak érvényes tüzvédelrni szakvizsgával
rtodelkezÓ, egyéb tüzveszélyes tevékenységet a tüzvédelmi szabráIyokra, előírásokra kiolrtatott
sryrnély vegeáet.
A Úzveszelyes tevékenységhez a munkát elrendeló az ott keletkező tűz ottrásara alkalmas és
d€§eges tűzoltó-felszerelés! készüléket köteles biZosítani.
Alllennyiben a munkavégzéshez sziikséges biztonsági intézkedések n€í& v€y csak részben
tÍirtennek meg, Úgy a munkat nem szabad megkezdeni, vagy a megkezdett tevékenységet
bladékalanul fel kell fiiggesáerri.
A Ézv€szelyes tevékenység befejezése uüán a munkavégző a helyszínt és annak kömyezetét
fizvedelmi szerrpontból köteles átvizsgrátni és minden otyan ktlrtilményt megsziintetri, ami ttizet
o&oát.
A 6zveszelrs tevékenység engedélyezési nyomtafvány (eglik lehetséges) mintájat jelen
szaUa$zat 5. számú melléklete tata]mazza.

l0_

ll.

VIIL

l. Az Intéaneny, mint munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy az Intézm&ry minden eryes
dolgoája és alkalmazottla (azaz a munlrgvdllalók} a sztikséges és előírt űzvédelmi oktatrást és
tovrábbkepzést megkapj a.

Minden munkavrállaló a mrrnka" illetve tevékenységi körével karpcsolatos tűzvédelmi ismereteket a
foglalkoztatrásuk megkezdése elótt - azaz a munkába átlítrása előtt - meg ke[ hogy ismerje (rf'
beléN tűnédelmi oktatasa), illetve az előtrt tűzvédelmi szakvasgát - ba azt a munkaköre
megkívfoja - meg kell szereanie.

A belepést követőerr a dolgozókat évente egy alkalommal rendszeres (éves rendes tűnéclelmi
oHaűs) tűzvédelmi oktatrfuban kell részesíteni.

Az o}íatásokról csak igazolt és indokolt hiámyzás fogadható e|, Az oktanásról hianyzókat nyilvfur
kell ffiml s az oktatás pótlasáíól a lehető legrövidebb időn belü gondoskodni kell,
A potoktatrás any€4 minősége és időtartama minden esetben ewezzffi tne1 az eredeti
okmáseval.

A ffizvédelrni oktatiások megszervezése, megtartása - illetve megtartattatása -- a tűevédelmi
felügyelő feladata.

A tűzt'edelni olritatasokat írásbarr, lehetőleg fajtanként elkiilönítvg minden esetberr jegyzőkönyvi
formában kell dokumentáfui. Az erre vonatkozó jegyzökönyvi minta a tűzvedelmi szabályzat 4.
számú mellékletében található.
Az oktáott anyag megfelelő szintű elsajáűtrásráról az oktauást tartó személynek meg kell győződnie
(besafunoltatrás, visszakerdezés). Szíikség esetén - anennyiberl az oktatott any€ elsajátítasi
szintje nem megfelelő -- az olrtatást meg kell ismételni.

A tÜzvedelmi oktatasok kötelező jeüegű tematikáját jelen szabalyzat 3. sámú mellóklete
tiltalí|A7za.

3.

4.

5_

6.

7.

8.

9.
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A &Údehi szakvizsgához kötött fogtalkozasi ágak jegyzékét a vonatkozó BM. rendeletd*Lir rt"lmazza /jelenleg a 45 /201i.6r.Z.1 Bú. renaJí"tl.

A &hMtra es atkalmazottakra tűzvéde1mi szakvizsga kötelezettség a jelenleg vegzettlÉqirs** tekintetében nem áll fenn.

{!Ej$$fiúgéruintéznény és telephelyeinek vonalas telefonkészülékóröl ke1l biáosítani.Aeirrséta létesítnnelryen - telephelyen - t"itir hangos szóval, tűzilrármával kell megvalósítani.A & irzÉÉt a tűzolÓxág f9lé (ietenleg 
7 Baranyi Megtei KatasztróJbvédelmi igazgatóság)ffion kdl jelezni, lehetöseg szerint *"ur. ."getyte.o telifonszráman.

q{lr*aró; 105
nlil iltalános segélykerő: 1t2

- A &eset pontos helye, címe, megközelíthetősége.
- hfrce nilyen terjedelemben.
- Wvaéfueztel a tűz, terjeüsénekiránya.
- Wn élet van-e veszélyben, sérüIés, halÓIeset történb€,' A &jelzest adó személy adatai, a jelzésre szolgóló telefonkeszülék hívószáma

A nÍzjdzes fogadrásakor - a tűzolüísi, műszaki mentési, hatósági fetadat végrehajfuása erdekében _ei#sfoe2dó a fudomrásárajutott vagy a bejelentő átat kt zött"alábbi adatoiat ,Őgút ,

ebjelentő nevét,
a bjelenó telefonszdmóí, ennek hiányóban lakcímét,
a bplentéskor használt tetefonszdmhoz tartozó eíőfzető nevét, címét,
a bjelentő óInl hasznáIt teleforuíttomós azonosítoit adaair,
a hÍwisok rÓgzített tartalmót, a tűzoltási, műszaki mentési feladatot indokoló esemény helyét ésjetlegét a személyi sérülés, haláleset adatait,
a nÍiveletiránYÍtás áItal szüleségesnek tartott íovábbi, személyes adatnak nem minősülő
it{onnóciót.

lűnden tűzesetet be kell jelenterri az illetékes tűzvédelmi hatóságnak, illetve a tűzoltósa8nak. Ezen
_T* tűzvizsgrálati tevékenységét a rendelkezésre rátló eszkoiokí<el elö kell segíteni. A tiízeset
b€ÜrszÍná a sziikséges vizsgáatok és szemlék lefolytatrásráig _ 1ehetőség szerini__ vráltozatlanu1
kefl hagyni.

Az a dolgozÓ, aki tiizet észlel, haladéktalanul kezdje meg a ttn altását a rendelkezésre áltó
eszkÖzÖkkel . A tűz olüása során dolgozói beavatkoaás *e.teÜ o$an legyen, hogy az abeavaíkazó
szp.n§|y testi épségét ne veszélyeztesse!

A tűz olüása sorrin az elsődleges szempont minden esetben az emberi élet védelmel Már azds&lleges beavatkozások a tüz oltasa során is arra irány,uljanalq hogy az esetlegesen veszélyben
levó szerrélYek kimentése megoldható leryen. Emberi étet veszélyeáetése esetár a tárgy-, ésey€pentés csak mrisodlagos szempont lehet!

Pócsi Balett Nonprofit Kft, Tűzvedelmi S"aÚ,ay"nt ZOn
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Személyi sérülés esetén a mentőszolgálatot : tehetőség szerint ugyancsak a segélykérő
telefonszárnon: 104, - azonnal értesíteni kell. A sertiltet a merrtők kierkezéseig aűaől védett
helyrc kell szallítani, és a sziikséges elsősegélyben kell részesíteni.

TŰz esetár az épület, vagy epületrész áramtalanítrásáú (feszühség mentesítését) késedelsm nélkiil el
kell végezni. Elektromos tűzet vizzel oltani szigoruan tilos! A vzzel való beavatkozás csak
Üsszaigazolt : vagy személyesen végrehajtott - feszültsógmentesítés utrán törtenhet.
Amermyiben attlz a rflrdelkezésre álló eszkozökkel nem olthatöel, úgy annak továbbterjedéset
kell megakaüílyoni atűzoltó erységek megerkezéséig.Eztae olh{s tovrábbi folytatásával, illetve a
tűz környezetének éghető myagoktól való megtisáítrásával (eltávolítósdnal) lehet elérni. Ebben az
esetberr, ha szernélyi veszélyeáetés nem áll fenn -- az oltiás további folytatása mellett * atűa íúta7
veszélyeztetett kömyezetből az anyag és értékmentés is elvégeáető, A merrtés sonerrdjérő| a
kimentett ertékek biztonsrágos elhelyezéséről a helyszínen tartózkodó illetékes vezető döntsön.
A tűz olüása során az ajtó§ ablakok nyitasrát lehetőseg szerint kotitjtitq mivel levegő utanpótlast
jelenthet az égési folyanatok számára (kivételt laépez ez alól a l<izvetlen tűzhelyszín szükség
szerinli fiisttől val ó áíszellőztetése),
A tűzoltó készülékeket minden esetben szakaszosan kell üzemeltetni. A porral oltó túzoltó
készülékeket hasznalat előtt lehetőség szerint réuankfel (fordítsuktöbbszörfejjel leíelé) az oltópor
fellazításaerdekéberl
Amennyiben valatrrd szernély rubéEaíagyulladna meg, úgy afi lehetőseg szerint - víz hirányában
-- ne tűzoltó késziilékkel oltsuk e| hanem pokrócot, ruhráí, stb.., bodtsunk r{ s azzal fojtsuk el a
tirzst. Ezt követően tisá4 hideg vtzzel öntözzük a sértilt testfelületet, míg azt szakszerűen el nem
lafják.
A tfu illetve rnűszaki msntés esetén konlaét oltási megoldások, illefue beavatkoziások mindig az
adott szituációktól, a kiatakult helyzettől fiiggene\ s minden esetben egyéni merlegelést
igerryelnek.
A hivatiásos egységek helyszínre érkezésekor az erység parancsnokának a tűzesettel kapcsolatos
minden információt a rendelkezésére kell bocsátani (addigt feszükségrneníesítések, oltósi
tevélwnység rövid leírujsa, személyi sérülésekre történő utalds, közmű ftelzdrók helyei, a kiürííés
jelenlegt helyzete, síb...). Ezt követően mindsn dolgozó köteles a helyszínen lévő tűzolüás vezető
uasítasait mmadéktalanrrl követni,
Az intézrnény és a telephelyeinek köanű foelzátói, oltóüzforásai az előző fejezetekben
talrálhatóak.

17. Tűz eseten foesítendők:

Vincze Balázs Attila
ügnezető

Mobil: +36-201669-99-00

Mobil: +36-

Mobil: +36-20

Tűz Partner Kft, mint űz intéanény tíízvédelmífelügtelóje
Mobil: +36-7 0 l37 9-06-7 6

Az intéanelry és a telephelyeire vonatkozó, létesítrnenyi tűzoltósag fetállítá§i kényszerét a
239l20l1,()il.18,) Korm. rerrdelet szabályozza. Ennek megfelelően a telephelyet fel kell mérni a
jogvabály előírásainak megfelelőerr" és szükseg eseten eleget kell tenni - illetve elt€rési engedély irránti
kerelmet kell benyujtani - a jogszabályi előírásoknak.

Pécsí Balett Nonproíit Kft. Tűzvédelmi Szabályzat20l7.
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}L

l.

2.

J.

A tűzvédelmi szabéúyzaí készítéseről szóló, 30/1996,(XI.6.) BM. rendelet 3.§ á/ és l pontjában
foglaltak alapjrán a tűzvedelmi szabáiyzat hatalya alátartoző Intézrnény és telephelyeinit, az sO
fiónél nagyobb befogadókepességű helyiség .. kiridtés számítással,'vagy az,zalegyenértékii módon
igazokan - maximrális befogadókepességet meg kell hatéroznl, illetve azt szabáúyo;ani kell.
Ugymcsak ezel tész alapjrán ezen helyiség haszrrálatrárrak módját is rögzíteni kell, valamint az
ezert felelős személyt is meg kell nevezrri.

Figyele,nnmel az intézmény és telephelyeinek felepítésere, hasafi|aü tmeire jelenleg az tntémreny
terti{§tén nem taláIható olyan helyiség, használatt ter, mely üzemszerűen egvideiűleg 50 fő
feleűi befoeadókópességgel bír.

Ennek értelrnében jelen esetben kiilön szabiályozasra nincs sziikség.

A tűzv édelmt szab áúy zatot készítette :

TÜZ PARTNER KFT.
7632 Péc§, Táncsics M. u. 4,

Adószám: 2497 9487 -2-a2
Cégj. szám: 02-09-081 f}sF

//tqÁ:, L
He§edús Krisaian\

Tűz-Partner Kft.
TeI..06701379O676
biz. szám,.008337

Törzslap száma: nV 42 / 2a 07

A Tin Partner Kft. (7632 Pécs, Táncsics M. u. 4.), mint megbízott ttwvédelmi szakszolgaltató,
rendelkezik a hatalyos szabéúyzőkban, jogszabrilyokban előírt megfelelő sziníú szahnai képesítéssel, a
dokumentumok elkészítésenek és az érdekképviselet ellátasarrak tekintetében.

Pécsi Balett Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Szabályzat2017.
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Pécsi Balett Nonproíit Kft Tűzvóddmi §zrbályzat 2017.
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3. számú mcllékleí

Az oktatás jellege: - éves rendes
_ pótoktatás
- uj belépő

Az oktatráson résá vett szerrrélyek:

az oktatást tmtó személy aláírása

Pécsi Balett Nonproíit Kfí Tű"véd;tmi §zaba§;;t 2017.
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4. számú melléklet

(az Intézmény dolgozói e, 
"tt 

atái-tta rara")

ra---CrY iiflgüzófrak es alkalmazottjainak a következőkben megielölt témakörökkel kell kötelezőirrlaafrgl*mia
- lz@ tűzvedelni szabáiyzatával._ Az nlagok tűzveszétyessegi osztrátyba soroliisával.- Adephdy tűzvedelni kockrázati osxrályba sorolrásával.- A lehcsfues veszelyfonásokkal, a védei<ezés, megelózés módjávat,- A dephely teríileten rendszeresített tűzvédánú felszerelésekkel és eszközökke l, azokmnOaesev4 vatamint készsegszintű kezelésükkel,- A ft €§ műszaki mentés esetén tarúsítandó magatmtrási formakkal és feladatokkal, az esetlegesenkdeit@ó tűz oltrásának gyakorlati végrehajtrásavil.- Az intemelrY és a telePhelyeinek ,"atr""rn kijidtésenek gyakorlati megoldásával, és annak végrenajt*,ava kapcsolatos feladaíolr*al, tudnivatókkal' Az intéznelrYre és telePhelyeire vonatkozó általrános érvenyű és a tevékenyseggel, technológiávatkrycsolatos tűzvédelrni szabrályokkal és előirrásokkat.- Az intézménY6lés a telephelyein belüli tüzveszelyes tevékerrység leszabi{lyozrásávat.- A munka befejeáével kapcsolatos teendőkkei a munkahetyet utotúnat elharyó személy

,':9]_1_ _,'' ellenőtzési kötelmeivel, a kapcsoiuto, tűzvédelrni_biztonsági előírrisokrsín€fietes€vel.
- AzntéalLénY és a telephelyek trárolrisi és eryéb tűzvédelmi haszrráIati szabályaival.' Az intémenY és a telePhelyeinek területen-iendszeresített elekromos, gáa, is§gyeb iizemű sepelqkészülékek és berendezések gepkönyveine§ kezelési-karbantartási utasítrásainak tűzvédelrni

vonatkozású részeivel.
- A gyors és szabiályos űzjelzés végrehajtásrával, va|amint a tűzvédelmi előírrásokat megsátőkkel

szembeiri felelősségre voniissal, s ennek követkeanényeivel.- A hata|yos - tiízvédelmet erintő - jogszabrályokkal,

Pécsi Balett Nonproíit Kft. Tűzvédelmi §-ataryzat ZOIZ
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5. számú melléklet

A munkavégzés helye:

A munkavégzés ideje: 20,,...év,......,......,hó.,...,nap,..,..,..,.órától
20.,...év,...,..,......,hó,.....nap..,.......,órráig

A munkrát végző §zeru megnevezése:,..,.....,

A munkrit végző szanély neve, beosáása:.,......,..,..,.
A munkavégző szakvizsgab iz. száma:...
A felügyeletet biaosító személyek nevg beosztiása:.....,..,.......

A munkavégzés helyen az alábbi tűzoltó felszereléseket kell biáosítani:

{-9mlaveszes helYen ttrtott helyszíni szernlét figyelembe véve _ az }TSZ és a HBSZ :általrárroselőírrásain tul - a következő előírrásókat kell még betaítani:

amunkát,drffi;iffi i:i}fff:l§'ü'fr ffil,'*-tószemély,
ennek hiarryrában a munkát végző szernély aláírása

Az egYeáetést kÖvetően, az engedélyben felsorolt előírrásokat az aláhbi - a helyi sajátossagoknakmegfelelő -- tűzvédelmi előírrásokkal egészítem ki:

a munkavégzés helye szerinti
a létesítnény vezetőjq megbízotda

frffr''r'en 
felsorolt elŐÍrrásokat fudomásul y€sz§m és azok betartrásriért büntetőjogilag felelősséget

Pécsí Balett Nonprolit Kft rű"védelmi §"abóly"atrfir'
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a munk{fu végző alá.{nása

AÉbrtf'-loa}fuŰÖen_amrmlravegzes helye és annak környezete tözvédelmi szempontbó1 rát lettdqlreÉe lím*qÉg'és h€Íye sz€rinti fu"tet". o"-,ity ŰiŰ*",melyet aláírrásával is igazol:

Adrbceicdúdr időpo4ia 20.....év........,...........hó......nap.........óra.

a munkavégzés helye szerinti
a létesítnerry vezetőjg megbízot$a mint átvevő

a munkavégzesre közvetlenül uksítrást adó,
a munkrát végző szemáye\ twékenységét kozvetlen iráílyító szernély,

ennek hirányában a munkrit végző szimély atráínásq --iot at"CO

Pecsi Balett Nonproíit xrt. r,rzve@


