M E G Á L L A P O D Á S

|

A G R E E M E N T

közérdekű önkéntes tevékenységről | public interest volunteering
_____________________________________________________________
Amely létrejött egyrészről a | Between
PEOPLE TEAM Alapítvány | Foundation (Mobil | Mobile: +36 (20) 933-5495 (Palotás Attila, Ater) • Postacím | Address: H–1028
Budapest, Tárkony u. 76. • Telefon | Telephone: +36 (1) 275-7576 • Bankszámlaszám | Bank account number: OTP 11786001-20071082
[Swift: OTPVHUHB IBAN: HU69 1178 6001 2007 1082 0000 0000] • Nyilvántartásba vételi szám | Registration number: 12 PK
61282/1994/2-5259 • KSH | Statistical number: 18068557-9199-569-01 • Adószám | TN: 18068557-1-41; képviseletében: Palotás Attila
alapító, meghatalmazott | founder, authorized representative (Balla Hajnalka, az alapítványi kuratórium elnöke által | by Chairman of the
Foundation Board of Trustees) mint fogadó szervezet (a továbbiakban: Szervezet) | as the host organization (hereafter referred to as:
Organization)
és másrészről mint önkéntes (a továbbiakban: Önkéntes) – együttesen Felek – között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint | and
as a volunteer (hereafter referred to as: Volunteer) – hereinafter together also referred to as the Parties – on the written day, place and
under the following conditions:
NÉV | NAME
______________________________________________________________________________________________
Lakcím | Address
______________________________________________________________________________________________
Anyja neve | Mother’s name
______________________________________________________________________________________________
Született | Birthdate
______________________________________________________________________________________________
Adóazonosító jel, SZIGSZ | Tax number | ID
______________________________________________________________________________________________
1. 2. 3. TURNUS | WEEK | Jelöld be a turnus(oka)t | Mark the week(s)
2022. (1) VII. 24–30. (2) VII. 31. – VIII. 6. (3) VIII. 7–13.
______________________________________________________________________________________________
Az Önkéntesek első és utolsó napjai (akik több turnusra jelentkeztek, maradnak) | Volunteers arrive and leave on the following days (but
those staying for several sessions will stay at the camp for longer): 2022. (1) VII. 22–30. - - - - - (2) VII. 30. – VIII. 6. - - - - - (3) VIII. 6–14.
Az Önkéntes cselekvőképes NAGYKORÚ személy. Amennyiben cselekvőképes KISKORÚ, az aláírása mellett kötelező a gondviselőjének
is aláírni. | The Volunteer is legally an adult, who can act on their own accord.
Budapest / Kecskemét, 2022. július / augusztus | July / August
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31
Melléklet: Házirend és szabályzat | Appendix: Rules and Regulations

____________________________
PEOPLE TEAM Alapítvány | Foundation
képviseli | representative: Palotás Attila
Szervezet | Organization
____________________________
Önkéntes | Volunteer

____________________________

Elolvastam, megismertem és megértettem a teljes https://download.peopleteam.eu/MEGALLAPODAS-PT-AGREEMENT-onkentessegvolunteering.pdf DOKUMENTUMOT (Házirend és szabályzat, kiegészítve a kismókusok, a mókusok, a tanároknak és egyéb tábori
személyzet számára). Elfogadom a feltételeket, s ezt aláírásommal tanúsítom az első oldalon. Környezetvédelmi megfontolásból
egyetértek azzal, hogy ne nyomtassuk ki a teljes tartalmat – amelyet elektronikusan letöltöttem.
A have read and understood the entire https://download.peopleteam.eu/MEGALLAPODAS-PT-AGREEMENT-onkentessegvolunteering.pdf AGREEMENT (Rules and Regulations, supplemented with THE SPECIFIC RULES AND REQUIREMENTS FOR
TEACHERS, SQUIRRELS AND LITTLE SQUIRRELS). I accept all ot its terms and certify my agreement with my signature on the first
page. For enveronmental reasons, I agree, not to print all the content—Instead, I have downloaded it electronically.
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ELŐZMÉNYEK | PREAMBLE
I.

A Szervezet gyerektáboroztatással foglalkozó intézmény, amely a tárgyévben 7–17 év közötti
fiatalok számára a PEOPLE TEAM elnevezésű bentlakásos gyerektábor rendezését valósítja
meg (a továbbiakban: PT-tábor).
The Organization is a summer camp for children aged 7–17, during July and August, in the
given year, entitled PEOPLE TEAM camp (hereinafter referred to as: PT-Camp).

II.

A Szervezet a táboroztatást egész napos gyerekfelügyelet mellett, teljes körű ellátás
biztosításával végzi, oly módon, hogy a gyerekek számára délelőtt tanórákat tart, az órák után
pedig szabadidős programokat, foglalkozásokat szervez.
The Organization provides full lodging and board, morning, daytime and evening activities
and workshops, and 24-hour supervision of the campers.

III. A Felek közötti szerződéses viszony, illetve a Szervezet által nyújtott ellátás biztosítása és
annak anyagi fedezetének rendezése érdekében az alábbi megállapodást kötik.
The Parties agree to a contractual relationship between the Organization and Volunteer as
detailed below by this contractual Volunteer agreement.
MEGÁLLAPODÁS | AGREEMENT
CÉL | PURPOSE
A jelen megállapodás célja a PT-tábor működésének biztosítása önkéntesek bevonásával.
The purpose of this agreement is to establish expectations and responsibilities of the PT-camp
volunteer(s) listed above.
IDŐTARTAM | DURATION OF VOLUNTEERING
Az Önkéntes és a Szervezet határozott időre (a táborozás tárgyévre meghirdetett időszaka)
önkéntes jogviszonyt hoznak létre, amelynek keretében az Önkéntes a Szervezetnél közérdekű
önkéntes tevékenységet végez.
The Volunteer and Organization agree to a fixed term of volunteer service, as detailed in this
contract, during which the Volunteer will carry out the duties assigned by the Organization.
HELYSZÍN | LOCATION
A táborozás helyszíne a PT-tábor: H–6000 Kecskemét, Homokszem u. 3–5.
Volunteer activities will take place at PT-camp: H–6000 Kecskemét, Homokszem u. 3–5.
Az önkéntes tevékenység tartalma és irányítása | The content and purpose of volunteering
A Felek rögzítik, hogy az Önkéntes a PT-táborban gyerekcsoportok felügyeletét, a tábor
működtetésével és a gyerekközösség ellátásával kapcsolatos feladatok elvégzését vállalja.
Ennek keretében az Önkéntes díjmentesen kötelezettséget vállal arra, hogy a táborban történő
tartózkodása alatt animátori / kisegítő konyhai feladatokat / gyermek- és kapufelügyeletet,
gyermekkísérést, a gyermekek ellátását segítő feladatokat, illetve a tábor működtetéséhez a
Szervezet és a PT-tábor vezetősége által esetileg kijelölt feladatokat lát el, valamint részt vesz
a tábor programjaiban.
A tevékenységek részleteiről és a programlehetőségekről az Önkéntes a Szervezet vezetőitől és
megbízottjaitól igényelhet információkat, illetve legkésőbb a táborba történő felvétele napján
kap átfogó tájékoztatást.
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The Parties agree that the Volunteer will supervise campers within the PT-Camp and carry out
tasks as required to assist the operation of the camp and supervision of its campers.
To this effect, the Volunteer agrees to assist with, but not limited to, supervising campers,
kitchen tasks, camper room and dormitory gate surveillance, child care responsibilities and any
other tasks associated with the proper and efficient running of the camp and camp programs.
The Volunteer may requests from the Organization details of programs/schedules of PTCamp and duties expected in advance, which will be provided, at the latest, upon their arrival
for registration in the camp.
A Szervezet fenntartja a jogot arra, hogy ha az Önkéntest nem találja alkalmasnak
munkakörére, más feladatra irányítsa át vagy a táborból eltanácsolja.
If the Organization finds the Volunteer unfit for the tasks assigned, it reserves the right to
reassign the Volunteer or even dismiss them from the camp – even after they have already
arrived.
Az Önkéntes a tevékenységét a Szervezet és a PT-tábor adminisztratív vezetőségének
útmutatásai alapján végzi, ami (szakmai) segítségben, irányításban és ellenőrzésben, a
táboroztatók mentorálásában, illetve felügyeletében valósul meg.
The Volunteer will work under the direction and guidance of PT-Camp management and that
of the Organization. Management is responsible for the (professional) support, direction, and
guidance of the staff and for monitoring and controlling their work at the camp.
Az Önkéntes tevékenységének irányítására jogosult személyek a Szervezet adminisztratív
vezetése (Balla Hajnalka, Palotás Attila), illetve a PT-tábor vezetősége (Palotás Attila),
valamint az általuk esetileg kijelölt személyek.
The Volunteer’s activities will be managed by the Organization’s administrative management
(Balla Hajnalka, Palotás Attila) and PT-camp’s leadership (Palotás Attila), and others they may
occasionally designate.
AZ ÖNKÉNTESSÉG DÍJAZÁSA | PAYMENT OF VOLUNTEERING
A Felek megállapodnak abban, hogy az Önkéntes a jelen szerződés kereteiben végzett
közérdekű tevékenységéért a Szervezettől pénzbeni juttatásban nem részesül.
The Parties agree that activities performed by the Volunteer for the Organization, as outlined
in this contract, shall be performed as volunteer services, for no payment.
Az Önkéntes részére a Szervezet a PT-táborban való önkéntes tevékenysége teljes időtartama
alatt teljes ellátást, napi legalább háromszori étkezést és szállást biztosít.
A szobabeosztást a PT-tábor vezetőségének joga kialakítani, az Önkéntesek ésszerű
igényeinek és a rendelkezésre álló infrastrukturális lehetőségeknek megfelelően.
The Organization shall provide the Volunteer full board, accommodation, and minimum three
meals per day for the duration of their stay at PT-Camp.
A room will be assigned to each Volunteer by the management of PT-Camp. Management will
do everything in its power to see to the reasonable requests and demands of all Volunteers.
A munkához szükséges eszközöket a Szervezet biztosítja.
The necessary tools for work will be provided by the Organization.
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Az önkéntes tevékenység ellátásához szükséges ruházatot az Önkéntes köteles önmagának
biztosítani, azonban a Szervezet, illetve a PT-tábor vezetősége előírhatja a tábor logóival és
felirataival ellátott póló viselését, ez esetben arról az Önkéntest megfelelő határidőben
tájékoztatja és a formapólókat elegendő mennyiségben biztosítja számára.
Sufficient and appropriate clothing for the duration of volunteering will need to be brought by
the Volunteer. The Organization and PT-Camp management may, however, provide T-shirts
with the camp logo and inscriptions for certain activities, in which case the Volunteer will be
notified when that will be required and provided a sufficient number of shirts for said purposes.
AZ ÖNKÉNTESSÉG IDŐKERETE, PIHENŐIDŐ | VOLUNTEERING TIME, FREE TIME
Az Önkéntes a tevékenységet a PT-tábor turnusának teljes hossza alatt, legalább napi 8
órában, illetve a jogszabályban előírtak szerint végzi.
The Volunteer is expected to work at least 8 hours per day for a full PT-Camp session.
A Szervezet minden – szerződéssel dolgozó – Önkénteséről nyilvántartást vezet, amely
tartalmazza a személyi adatokat, az ellátott munkakört és az eltöltött időt. A nyilvántartás alapja
a táborlakók által kitöltött jelentkezési lap. Az Önkéntes kérésére a nyilvántartás alapján
igazolást állít ki a munkatapasztalatról.
The Organization keeps records of all Volunteers, containing personal data, job discretion/
tasks/duties, and duration of service. Upon request, the Organization will produce a certificate
speaking to the work and performance of the Volunteer.
A SZERVEZET KÖTELEZETTSÉGEI | OBLIGATIONS OF THE ORGANIZATION
A Szervezet az Önkéntest határozott időre nyilvántartásba veszi.
The Organization shall register the Volunteer as a “fixed-term volunteer”.
A Szervezet köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges feltételeket, az Önkéntes
tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást, irányítást és személyi támogatást.
A Szervezet a teljes időtartam alatt gondoskodik arról, hogy az Önkéntes kérdéseivel
kapcsolatban segítséget és információkat, iránymutatást, illetve szakmai támogatást kapjon a 7.
pontban foglalt személyek valamelyikétől.
The Organization shall provide the necessary working conditions, information, management,
and personnel support for the Volunteer.
The Organization shall provide guidance, information, and support to the Volunteer via the
persons set out in paragraph 7.
A Szervezet vállalja, hogy az Önkéntessel a I) jelen szerződésben, II) a Szervezet Önkéntes
munka nyilvántartásának szabályzatában foglaltak, illetve a III) 2005. évi LXXXVIII. Törvény a
közérdekű önkéntes tevékenységről című törvény szellemében jár el.
The Organization undertakes to follow the provisions of I) this contract, II) the
Organization’s code of conduct for Volunteers and III) Act 2005 LXXXVIII. regarding
“volunteer activities in the public interest”.
AZ ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGEI | DUTIES OF THE VOLUNTEER
Az Önkéntes kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalt turnus(ok)ban és a turnusokat megelőző
felkészítő foglalkozásokon részt vesz, valamint hogy a PT-táborba a vezetőséggel egyeztetett
időpontban és módon megérkezik.
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The Volunteer agrees to participate in the sessions and workshops at such times and in such a
manner as agreed upon with PT-Camp management.
Az Önkéntes tudomásul veszi a Szervezet tájékoztatóját a gyermekek, illetve az összes
táborlakó tábori napi rutinjáról, amely a következő:
07:30–08:45 Ébresztő és reggeli | Wake Up & Breakfast
08:45–09:00 Korai hangoló | Early Warming Up
09:00–10:00 Témafoglalkozás | Lesson
10:00–10:30 Szünet | Break
10:30–11:30 Témafoglalkozás | Lesson
11:30–12:00 Szünet | Break
12:00–13:30 Témafoglalkozás | Lesson
13:30–14:30 Ebéd | Lunch
14:30–17:30 Programok | Programs
18:00–19:30 Vacsora | Dinner
20:00–22:00 Programok | Programs
22:00–22.30 Takarodó | Curfew
22:00–23:00 Éjszakai plusz | Plus at Night | 13+ | 14+
Figyelemmel arra, hogy a gyermektáboroztatásban 7–17 éves korú gyerekek vesznek részt, az
Önkéntes kijelenti, hogy mind erkölcsi, mind pedagógiai szempontból alkalmas gyerekek
felügyeletére, társaságukban történő tartózkodásra és munkavégzésre.
Since the attendees of the camp are children between the ages of 7 and 17, the Volunteer
declares that he/she is physically, mentally and ethically fit to be with, take care of and work
around children.
Az Önkéntes legkésőbb a táborba való felvétele napján a Szervezet rendelkezésére bocsátja 5
napnál nem régebbi orvosi igazolását (Egészségügyi kiskönyv, tüdőszűrés) arról, hogy
egészségesnek minősül és hogy közösségbe, különösen gyerekközösségébe mehet.
By the day of acceptance, the Volunteer must provide documentation to the Organization –
that was issued at most 5 days before – from his/her doctor (Healthcare booklet, chest X ray,
tuberculosis test) that they are considered healthy and can be around people (especially
children).
Az Önkéntes a megállapodás aláírása előtt megismerte a PT-tábor az Információk, szabályzat,
házirend tartalmát a benne foglaltakat tudomásul vette.
Az Önkéntes köteles a Információk, szabályzat, házirend szabályait tiszteletben tartani, annak
rendelkezéseit betartani, illetve azokat a felügyelete alá tartozó gyermekekkel is betartatni.
Before signing this contract, the Volunteer shall take note of the PT-Camp regulations
contained within the INFORMATION, REGULATIONS, RULES document.
The Volunteer is obliged to respect the camp rules, comply with its provisions, and enforce
them with any children under their supervision.
Az Önkéntes kötelezettséget vállal arra, hogy | The Volunteer agrees to:
a) a táborban való tartózkodása alatt a Szervezet, a PT-tábor vezetősége és az általa esetileg
kijelölt megbízottak utasításainak megfelelően jár el;
a) act in accordance with the instructions of the Organization, PT-Camp management and
designated representatives;
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b) oly módon viselkedik, hogy a gyerekek, a tanárok, a vezetőség, a táborban tartózkodó egyéb
személyek életét, egészségét, a gyerekek egészséges testi, lelki, erkölcsi fejlődését és a tábor
szellemiségét, működését nem sérti és nem veszélyezteti;
b) refrain from any activities which would endanger the life, health or safety of the campers,
teachers, counselors or management of the camp or anyone present on the premises – including
the Volunteer themself – would offend anyone, risk the physical, mental, spiritual or moral
development of the campers, or would jeopardize the operation of the camp or injure the
reputation of the Organization;
c) elfogadja a Szervezetnél és a PT-táborban szokásos viselkedési és etikai normákat
(beleértve a virtuális térben tanúsított magatartásra, vagyis a szélsőségekre és a kiskorúak
számára nem ajánlott vagy nem megengedett tartalmak szűrésére vagy mellőzésére vonatkozó
általános, társadalmilag, illetve törvényileg előirányzott elvárásokat is), betartja a jelen
megállapodásban és a Információk, szabályzat, házirendben definiáltakat, vállalja a
tevékenységével járó felelősséget, és minden tőle telhetőt megtesz a táboroztatás sikeréért;
c) accept the normal behavioral and ethical standards of the Organization and PT-Camp
(including behavior in cyberspace, that is: general legal and social expectations to filter/ignore
content that is not appropriate/legal/recommended for minors), abide by the rules established in
this contract and the camp rules, takes full responsibility for their actions and promises to do
their utmost to ensure the success of camping;
d) a jogviszonyának fennállása alatt, illetve (tekintettel a PT-tábor résztvevői között a
táborozás alatt kialakuló gyermek–pedagógus viszony kiemelt jelentőségére) a jogviszony
megszűnése után sem tanúsít a kiskorúakkal kapcsolatos viselkedési és etikai kritériumokat
sértő, illetve a Szervezet jogos érdekeivel nem egyező magatartást. Ilyennek minősül a
Szervezetről harmadik személy részére információk kiadása is, illetve az önkéntes
munkavégzés helyén kívül is olyan fellépés, amely nem méltó a Szervezet által képviselt
értékekhez, illetve a Szervezet munkatársaihoz;
d) during the time of employment, as well as (given the importance of child-teacher relationship
that is formed between the campers and the PT-Camp staff during camping) after it is
terminated, the Volunteer should not engage in any behavior that is considered ethically
offensive with regards to children, and should not behave in a way that is harmful to the
interests of the Organization. This includes giving out information about the organization to
third parties, as well as engaging in behavior, even outside the place of volunteer work, that is at
odds with the values represented by the Organization or the staff of the organization;
e) a tudomására jutott, a Szervezettel kapcsolatos személyes adatokat, üzleti és egyéb titkokat a
jogviszony megszűnése után is megőrzi;
e) to permit the Organization to retain, after the termination of the volunteer arrangement, any
personal data they may have acquired;
f) az önkéntes tevékenységet a fentieken túl is a 2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű
önkéntes tevékenységről törvény szerint végzi.
f) to perform their volunteer service according to Act 2005. LXXXVIII. regarding “Voluntary
Activities in Public Interest”.
A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE | TERMINATION OF THE VOLUNTEER CONTRACT
A Felek bármelyike megszüntetheti az önkéntes jogviszonyt rendkívüli felmondással is,
amennyiben a másik fél a jelen szerződésben írt bármely kötelezettségét megszegi, és a
kötelezettség megszegése szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásra vezethető vissza.
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A rendkívüli felmondás alapja lehet, ha bármely fél olyan magatartást tanúsít, amely a másik fél
számára a jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi.
Either Party may terminate the volunteer contract if the other party is in breach of any
obligation written in this contract and the breach can be traced to intentional or grossly
negligent behavior.
Extraordinary termination of this contract may be performed if any party behaves in such a
manner as to make it impossible to maintain a relationship with the other party.
A jelen megállapodást a Felek bármelyike azonnali hatállyal felmondhatja.
This contract may be terminated by either Party with immediate effect.
A jogviszony megszűnik | This contract is terminated:
a) az Önkéntes halálával vagy cselekvőképtelenné válásával;
a) in the event of death or incapacitation of the Volunteer;
b) a Szervezet jogutód nélküli megszűnésével;
b) in the event of dissolution of the Organization without a legal successor;
c) a vállalt közérdekű önkéntes tevékenység teljesítésével;
c) in the event of the Volunteer fulfilling their volunteer service with public aim;
d) a megállapodásban meghatározott idő lejártával;
d) upon the expiration date specified in this contract;
e) közös megegyezéssel történő megszüntetéssel;
e) via termination of mutual agreement;
f) a Szervezet általi azonnali hatályú felmondással;
f) upon termination with immediate effect of the Organization;
g) a korlátozottan cselekvőképes nagykorú Önkéntes, illetve annak törvényes képviselőjének
azonnali hatályú felmondásával;
g) the Volunteer is not sixteen years of age or does not have the legal consent of his or her
guardian;
h) hatósági vagy bírósági határozat útján.
h) by official or judicial decision.
Ha az Önkéntes a jelen megállapodásból eredő kötelezettségeit megszegi, a Szervezet a szerződést
azonnali hatállyal felmondhatja, és az Önkéntest eltanácsolhatja, amiről – a szóbeli tájékoztatást
követően – haladéktalanul írásban is tájékoztatja.
If the Volunteer violates the terms of this contract, the Organization may terminate this contract
with immediate effect. The Volunteer will be – after immediately verbally informed – be notified
about the termination in writing.
Ha az azonnali hatályú felmondásra az alábbi okok miatt kerül sor, az Önkéntes köteles a Szervezet
részére kötbérként 100 000 Ft-ot – a szállás és ellátás, illetve a helyettesítő kisegítő személyzet
alkalmazásának teljes költségét – megfizetni, amennyiben az Önkéntes
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If termination is due to the following reasons, the Volunteer is required to pay the Organization a
penalty of 100 000 HUF – for accommodation and food and the reimbursement of the application
support costs:
a) a turnusok befejezése előtt távozik; if the Volunteer leaves prior to the completion of the
session;
b) a gyerektáborban az előre lefixált időpontban nem jelenik meg; if the Volunteer does not
arrive by the start of camp;
c) az Információk, szabályzat, házirend rendelkezéseit megszegi, és a Szervezet az Önkéntest a
gyerektáborból kizárja; if the Volunteer seriously breaches the camp regulations, and the
Organization must discharge the Volunteer from the camp;
d) a PT-tábor vezetősége által a táborból kizárásra kerül, vagyis megállapítást nyer, hogy akár a
munkája, akár a magatartása alapján az Önkéntes jelenléte a gyermekek és a tábor érdekei
szempontjából nem kívánatos, illetve az Önkéntes alkalmatlannak bizonyul. | if PT-Camp
management determines that the work or conduct of the Volunteer is undesirable or
inappropriate, and management must discharge the Volunteer from the camp.
Az Önkéntes tudomásul veszi, hogy mindez nem érinti a Szervezetnek a fentieken túl felmerülő
kárérvényesítési jogát.
The Volunteer acknowledges the above-mentioned termination of contract does not preclude the
Organization’s right to damages caused by the Volunteer.
Az Önkéntes felel a tevékenysége során bizonyíthatóan általa okozott kárért, amennyiben a
kárt az Önkéntes felróható magatartása okozta.
Az Önkéntes köteles a Szervezet tulajdonát képező vagy használatában álló vagyontárgyakat
az adott helyzetben általában elvárható legnagyobb gondosság mellett, rendeltetésüknek
megfelelően használni, működtetni.
A rendelkezésre bocsátott eszközök biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon
meggyőződik, a számára meghatározott karbantartást elvégzi.
Ezen kötelezettségének gondatlanságból történő megszegése esetén megfelelő kártérítésre,
szándékos károkozás esetén a teljes kár megfizetésére kötelezhető.
The Volunteer is responsible for any damages caused by the wrongful conduct or inappropriate
activity of the Volunteer.
The Volunteer is required to use any property belonging to or owned by the Organization with
the utmost care and according to its intended use.
The Volunteer shall ensure any tools made available are in safe working order and any
maintenance needed is provided or sought after.
Compensation shall be sought and the Volunteer shall be held liable for damage caused by
willful misconduct or breach of obligation as laid out in this contract.
Kiegészítő rendelkezések | Additional regulations
A Szervezet kijelenti, hogy a magyar jogszabályok alapján bejegyzett és működő jogi személy,
valamint hogy rendelkezik a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségvállaláshoz szükséges
jogképességgel és a megfelelő döntéshozó szervtől származó felhatalmazással.
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The Organization declares it is a legal entity registered and operating according to Hungarian
law, and states it has the legal capacity and necessary authorizations from the appropriate
authorities to fulfill its obligations specified in this agreement, and that there are therefore no
circumstances which would impede the conclusion of this agreement or obstruct the exercise of
rights or fulfillment of obligations as described above.
Minden vitás kérdésben, amelyet a jelen megállapodás nem rendez, a Szervezet Szervezeti és
működési szabályzata, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
rendelkezései, illetve a 2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről az
irányadó.
In the case of disputes concerning issues not detailed above, the bylaws (organizational and
operational rules) of the Organization and the provisions of “Act IV of 1959” of the Civil Code
and Act 2005. LXXXVIII. regarding “volunteer activities in the public interest” shall be applied.
A Felek jogvitáikat elsősorban békés úton, tárgyalások során rendezik, ennek
eredménytelensége esetére a Szervezet székhelye szerinti hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
The Parties shall settle any disputes by negotiation, but in the event of legal action, the court of
the address of the headquarters of the Organization shall have jurisdiction.
A Felek a jelen megállapodást – elolvasást és közös értelmezést követően – mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
The Parties to this agreement – after reading and reaching a common agreement – shall indicate their
approval via signatures below.
*
*
*
HÁZIREND ÉS SZABÁLYZAT | RULES AND REGULATIONS
_____________________________________________________________
ALAPVETÉS – A gyerekek miatt érkeztél. Kíváncsiak rád, légy hát intenzíven jelen, mutasd magad,
légy velük és légy kíváncsi rájuk!
A szabadság a tábor legfőbb alapelve és egyik legfontosabb értéke, ezért mindent szabad – egészen
addig, amíg valaki nem veszélyezteti önmaga vagy mások testi-lelki épségét, illetve nem korlátoz
bárkit a szabadságában. A büntetés felesleges és hatástalan. Mindent meg lehet beszélni. Érezzétek
jól magatokat együtt: beszélgessetek, tapasztaljatok, alkossatok!
MAIN PRINCIPLES – You came for the kids. Be interested in, present for, and curious about them!
Freedom is the basis of camp life, so everything is permitted – as long as someone is not a danger to
themselves or other people’s physical or psychological health. Punishment is unnecessary and
ineffective. Everything can be discussed. Talk, experience, create and have fun together!
_____________________________________________________________
ÁLTALÁNOS | GENERAL
A tábor minden Önkéntes számára munkavégzés helyszíne.
The entire camp is a workplace for the Volunteer.
Önkéntesek a következő minőségben fordulhatnak elő: tanár, mentor, mókus, kismókus, büfés,
orvos, kísérő, táborvezető, vendég.
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Volunteers may work in the following capacities: teacher, AIESEC-envoy, attendant, cafeteria, camp
counselor, doctor, English teacher, English mentor, guest, IT, squirrel, little squirrel and others.
A táborban lakó Önkéntes délután és este is aktívan részt vállal a gyerekek számára szervezett
programok lebonyolításában.
The Volunteer is expected to take children to and actively participate in afternoon and evening
organized and unorganized activities.
A táborban lebonyolított programokhoz kapcsolódó know-how a Szervezet és a PT-tábor tulajdona,
annak másolása, más táborokban történő felhasználása tilos.
The copy or redistribution of know-how programs produced for the Organization and PT-Camp is
strictly prohibited.
Az Önkéntes – legkésőbb a táborba történő felvétel napján – be kell mutassa a 5 napnál nem
régebben kiállított Egészségügyi kiskönyvét vagy igazolását, illetve negatív leletét tüdőszűrésről arról,
hogy egészségesnek minősül, és emberek – különösen gyerekek – közösségében önkéntes munkát
végezhet.
By the day of acceptance the latest, the Volunteer must provide documentation to the Organization
(that was issued at most 5 days before) from his/her doctor (Healthcare booklet) that they are
considered healthy and can be carry out volunteer work around people (especially children).
Az Önkéntes nem fogadhat hozzátartozókat, barátokat vagy látogatókat.
The Volunteer shall not receive family, friends, or visitors. They would distract you and disturb
others, as, even though we hope you enjoy your time here, working at the camp is still work.
A táborban kizárólag a Szervezet által felvett vagy az általa hivatalosan elszállásoltak lakhatnak.
Only those that were accepted to the program or have officially been given accommodation by the
Organization may live at the camp.
A lakók és a szállóvendégek szobabeosztását a tábor vezetősége készíti el. Ennek önkényes
megváltoztatása a táborozásból és a táborból való kizárást vonja maga után.
The room and bed assignments are prepared by camp management. Any arbitrary changes to these
assignments may result in dismissal from the camp.
Az érkezéskor átvett vonalkódos kártyáját mindenki köteles állandóan magánál tartani és azt a szálló
portása vagy más, azonosítás kérésére jogosult személynek felmutatni. A recepciós a kollégium
alkalmazottja, hivatalos személy, aki felelős a szálló rendjéért, biztonságáért, jogosult a szállóba
érkező és onnan távozó személyek ellenőrzésére.
On arrival everyone will receive a barcoded card which you must keep with you and show the
doorman or anyone else entitled to request identification. The reception staff of the dormitory are
responsible for the order of the accommodation, safety and ensuring people are permitted to enter or
leave the dormitory.
A takarodó és az ébresztő is a program részei: szoros összefüggésben vannak azzal, hogy a gyerekek
késnek-e az órákról. Az Önkéntes (óráról, programról, megbeszélésről) soha nem késhet.
The schedule of the curfew and wake-up times are carefully planned to ensure the kids are never late
to their lessons. The Volunteer will never be late (to lessons, events, or meetings).
Az Önkéntesnek kötelező magánál tartania a mobilját feltöltött állapotban, hogy elérhető legyen.
The Volunteer have their cellphone charged and on their person to be reachable at all times.
Ha gond vagy kérdés keletkezik, vagy ha segítség kell, bármikor elértek bennünket.
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If you have a problem or a question or need help at any time, please reach out to us. It’s enough if
you just ring us, we’ll call you back.
NAPIREND | AGENDA
Tanítás soha nem maradhat el. Kivételt képezhetnek a különleges órák, de ezek mindig a
táborvezetőség egyetértésével és tudtával, mi több, mindannyiunk közös szándéka és egyeztetés
nyomán keletkeznek.
Teaching can never be cancelled. Exceptions can be made for special classes, but these can only be
planned with the knowledge and agreement of camp management, as well as with the common intent
of all of us and as a result of internal discussion.
A 22.00-tól 07:00-ig „csendrendelet” van érvényben. Ekkor a szobákban és a közösségi
helyiségekben akusztikus és audiovizuális eszközök csak minimális hangerővel működtethetők, tilos
hangoskodni vagy zajjal járó tevékenységet folytatni.
From 22.00 to 07.00 “quiet time” is in effect. At this time in the rooms and public areas audio/video
equipment can be operated only at the minimum volume and loud or noisy activates are forbidden.
A reggeli és a többi étkezés is az Önkéntesek irányításával zajlik, beosztás szerint.
Breakfast is served every day and is managed by Volunteers, but everyone helps based on schedule.
Délelőtt a tanárok a tanórákat vezetik, a mókusok és kismókusok készülnek a délutáni és az esti
programokra. Utóbbiaknak mindennap tartunk megbeszélést (mókusmíting), amelyen minden szabad
táboroztatónak kötelező a pontos megjelenés és részvétel.
In the morning the teachers lead classes, the squirrels and little squirrels prepare for afternoon and
evening programs. We meet every day (squirrel meeting), in which every squirrel and little squirrel
must participate.
Ebéd után megbeszélést tartunk a tanároknak (míting).
After lunch we meet with the teachers (meeting), which is mandatory for all.
A míting akkor hatékony, ha mindenki pontosan érkezik és a feladatára figyel.
Meetings are more effective if everyone is actively listening and participating.
A programok sikere attól függ, hogy mindenki pontosan és lelkiismeretesen teljesíti-e a vállalt
részfeladatokat.
The success of the afternoon and evening activities depends on everyone’s ability to fulfill their duties
and responsibilities.
Az esti program gyakran valamilyen csapatverseny. Egy csapathoz 3 tanár vagy mókus, valamint
kismókusok tartoznak. Ők felelnek azért, hogy a csapat valóban egységgé kovácsolódjon, kísérik és
segítik a feladatok végrehajtásában. A csapat gyerekeivel nekik van legszorosabb kapcsolatuk,
probléma esetén a gyerekek elsősorban hozzájuk fognak fordulni.
The evening program is often some kind of team competition. In the beginning of the session, teams
are assigned of 3 teachers, squirrels or little squirrels. They are responsible for ensuring team unity
and participation. Campers may reach out to you for help or you might be asked to occasionally
participate in some games.
A takarodó az egyik legnehezebb feladat, de mindannyiunk érdeke, hogy a táborozók és a
táboroztatók is a lehetőségekhez mérten a legtöbbet pihenhessenek éjszaka. Mindenki felelős azért,
hogy a szintjén lakó és a csapatához tartozó gyerekek időben lefeküdjenek.
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The curfew is one of the most difficult tasks, but it is in all our interests that the students and adults
are resting for as much of the night as possible. Everyone is responsible for ensuring the children are
on the residential floor for bedtime.
Kismókus nem altathat, nem fújhat önállóan takarodót. Ha mégis, az csak és kizárólag a vezetőség
felkérésére történhet.
So the little squirrels don’t hurt themselves, they may not set their own curfew. If they do, it is only
done at the exclusive request of management.
REND, ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK | ORDER, TOOLS, FURNITURE
Mindenkinek kötelessége felügyelni a rendet, a tisztaságot, a gyerekek magaviseletét és az esetleges
túlkapásokat is.
Everyone has a duty to ensure the order, cleanliness and appropriate dress of the campers.
Mindenki köteles a PT-tábor házirendjét tiszteletben tartani, annak rendelkezéseit betartani és
betartatni. A Szervezet fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben az Önkéntes a házirend
rendelkezéseit megszegi, a gyerektáborból azonnal kizárja.
Everyone is required to comply with all PT-Camp regulations and enforce the provisions therein
with the children. The Organization reserves the right to dismiss the Volunteer in the even of a
violation of these regulations.
Mindenki feladata és felelőssége továbbá azoknak az eszközöknek a felügyelete/felügyeltetése is,
amelyek a gyerekek használatában vannak: minden PT-eszköz, minden használati tárgy, a bérlemény
egésze (a teljes épület és minden berendezési tárgya, tartozéka, helyisége stb.).
Everyone has the duty and responsibility to monitor the childrens’ use of: all PT equipment, all used
objects in the property as a whole (the entire building, all fixtures, furniture, premises, etc.).
Az Önkéntes tudomásul veszi, hogy a bérbeadóval kötött szerződésünk szerint mindannyian
együttesen felelünk a használatba vett ingatlanok és ingóságok épségéért, állaguk megőrzéséért.
The Volunteer should acknowledge that according to the contract between the Organization and the
owners of the location, we are all responsible for the intactness and preservation of the goods and real
estate that are being utilized.
A felelőtlenségből bekövetkező károk számonkérést vonnak maguk után.
Anyone who causes damage will be held responsible, not only children, but staff as well.
Az Önkéntes a saját szintjén lakó gyerekekre, a saját csapatának tagjaira különös gonddal felügyel –
különösen a takarodónál, az ébresztőnél, valamint a rend és a tisztaság tekintetében általában
mindenkor. Az Önkéntes felügyelete alá tartozó szobák tisztán tartatása az ő személyes felelőssége.
The Volunteer must look after the children that live on his/her floor, with special attention being paid
to the children on his/her own team, especially during wake-up, bedtime and with regards to
establishing tidiness and cleanliness. It is the Volunteer's responsibility to keep the rooms that are
under his/her supervision clean and tidy.
Az átvételtől a hiánytalan visszaszolgáltatás pillanatáig az átvett tárgyak teljes értékével felel
mindenki. Ha elveszik, indokolatlanul tönkremegy, elherdálódik stb. valami, azért az átvevő felelős.
From the moment of reception up until the delivery, all recipients are responsible for the full value of
the received objects. If anything is lost, unnecessarily destroyed or damaged, etc., the recipient is
responsible for the loss and damages.
Ha valaki elvisz valamit valahonnan, vigye vissza használat után oda, ahonnan elvette!
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If someone brings you something from somewhere else, please take it back from where it came!
A Hangáron és körletén kívül szigorúan tilos ételt és a büfében térítésmentesen kapható PETpalackos, illetve bögrés-ivókutas vízen kívül italt fogyasztani!
Food is strictly prohibited on the residential levels and bottled water is available free of charge in
the cafeteria.
Kajaügyeletet tartunk a Hangár melletti kerítésnél. A kerítésen túl senki nem vihet ételt-italt.
There is always someone on duty at the entrance to the Hangár. Food and drink may not be taken
through the gates.
A büfében kapható üdítők visszaváltható üvegesek. Az értelem, a környezetvédelem és a
példamutatás jegyében mentsük őket, figyeljünk rájuk!
Soft drinks are available in returnable glass bottles in the cafeteria. It’s smart, it saves the
environment and sets a good example for the campers!
A délutáni és az esti programok után a gyerekek és az Önkéntesek együttes kötelessége a rendrakás
és a takarítás.
After the afternoon and evening activities the Volunteers and children tidy up and clean together.
A kollégium gépi-, elektromos és egyéb berendezéseit, bútorzatát és valamennyi felszerelését, a lakók
saját tulajdonú eszközeiket személyes és anyagi felelősségük mellett használják. Ez baleset vagy
károkozás esetére is érvényes.
The dormitory mechanical, electrical and other equipment is available for use by the campers under
their own personal and financial responsibility, even in the event of accident or injury. This applies as
well to property damage, fire protection and complying with safety regulations.
A felmerülő veszélyhelyzeteket, üzemzavart, meghibásodást, hiányosságokat, káreseteket a megfelelő
személynél, általában a táborvezetőnél, illetve a recepciósnál haladéktalanul jelenteni kell.
Egyidejűleg törekedni kell a balesetveszély elhárítására. A szakszerű beavatkozást, javítást az e célra
a recepción található füzetben kell a szálló személyzetétől igényelni.
In case of any emergencies, malfunctions, or failures, please inform camp leaders immediately (who
are always on-duty or at reception). At the same time efforts should be made to avert the risk of
accidents. Professional repairs may be requested from the dormitory staff at the reception desk.
A kollégium leltárába tartozó eszközöket, felszerelési tárgyakat az épületből, egy adott helyiség
szobaleltárába tartozókat a helyiségből is tilos kivinni.
The objects, items, furniture, etc. listed in the inventory of the dormitory shall not be taken out of the
buildings and the objects listed in the inventory of the rooms shall not be removed from the rooms.
A lakók személyes gépi berendezéseik szakszerű üzemeltetéséről, pénzük, értéktárgyaik biztonságos
megőrzéséről maguk gondoskodnak, ám kérhetik a táborvezetőség segítségét: a Szervezet kizárólag a
leadott értékekért és értéktárgyakért vállal felelősséget.
The residents of the camp are expected to ensure the proper use of their devices and are responsible
for the safekeeping of their personal effects, money and valuables. The Organization will only be
held responsible for valuables deposited at the cafeteria.
A lakószobák kulcsait a lakók nem használhatják, a szobák ajtaját kilincsre zárt állapotban kell
tartani. Ügyelni kell a huzatra, az ajtócsapkodásra, az beázásra vihar esetén, valamint általában az
ablakok és a szalagfüggönyök kezelésére.
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The residents can not use room keys. They must use the door latch to ensure the door is kept tightly
closed. This is to make sure that all drafts are minimized and door-slamming and curtain/furniture
damage are prevented in the case of storms.
A zárható szekrényekhez (a lakószobában) a recepción lehet kulcsot kérni.
Keys to the lockers (in the rooms) can be requested at reception.
A lakószoba és a hozzátartozó helyiségek rendjéért, tisztaságáért, a telepített eszközök, bútorzat és
berendezések rendeltetésszerű használatáért a lakók egyénileg és egyetemlegesen, erkölcsileg és
anyagilag is felelnek.
The residents are responsible for keeping the living room and its furnishings, equipment, and
appliances clean and in working order.
A rendeltetésszerű használathoz tartozik, hogy a lakószobákban élelmiszert tárolni vagy étkezni
szigorúan tilos.
Included in keeping order in the living rooms, we must insist the campers do not store food or eat
there!
A lakószoba bútorzatát megváltoztatni, átrendezni, az ágyakat egymás mellé tolni szigorúan tilos.
Additionally, please do not rearrange the furniture or move beds or dressers next to each other!
A kollégiumi ágyneműket szigorúan tilos huzat nélkül használni.
The beds must be used with and with only the blankets/duvets and pillowcases provided.
Különös gonddal ügyeljünk a legfelső emeletek szúnyoghálóira, ablakkereteire! Ebben a gyerekeknek
is napi segítséget kell nyújtanunk. A legfelső szinten lakóknak az első napon meg kell mutatnunk a
működésüket.
Special attention should be paid to the windows and window screens on the top floor. Campers are
expected to help with them as well. Residents and campers assigned to the top floor will be instructed
on their proper use on the first day. Campers may require extra assistance and should be helped
accordingly.
Tilos dohányozni, hobbiállatot tartani, egészségre ártalmas anyagokat vagy eszközöket tárolni,
balesetveszélyes tevékenységet folytatni.
It is forbidden to smoke, keep pets, store harmful substances or engage in dangerous activities.
Tilos a falakra, bútorokra, berendezési tárgyakra, ajtókra, ablakokra – beleértve ezek külső oldalait is
– dekorációt szögelni, ragasztani.
It is prohibited to use glue, nails, and screws in or on the inside or outside of any walls, ceilings,
floors, doors, furniture or fixtures.
Közízlést nem sértő dekoráció kizárólag az ágyak és a tanulóasztalok felett elhelyezett falvédő
bútorlapokon engedélyezett, és csakis olyan gyurmaragasztóval, amely nem hagy nyomot.
Tasteful and decent decorations may be attached to the paneling above the beds and desks only, and
only with easily removable adhesive.
A szálló lakói kötelesek óvni a szállóhoz tartozó épített és természeti környezetet, annak értékeit,
megőrizni annak épségét és tisztaságát.
Residents and guests are required to protect the built and natural environment of the
accommodations, its rules and preserve the safety and cleanliness therein.
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Az Önkéntes tudomásul veszi, hogy a táborlakók által használt épületeken és parkosított területeken
kívül fokozott balesetveszélynek van kitéve, ezért ezeket a helyeket nem keresheti fel, nem
használhatja.
The Volunteer understands that the grounds outside the buildings and landscaped areas put the
campers at higher risk of accidents and are not to be used under any circumstances.
A Szervezet és a szálló az e szabály megsértéséből adódó balesetekért, károkért semminemű
felelősséget nem vállal.
The Organization and the dormitory management do not take any responsibility for injuries caused
by the breach of these rules
KÁROS SZENVEDÉLYEK | HARMFUL HABITS
Szigorúan tilos dohányozni.
It is strictly forbidden to smoke.
A szükséges tolerancia miatt kijelölünk olyan helyet, amely a dohányosokat fogadja. Ez a
Tuballórium, a Hangár hátsó fala mögötti lerobbant helyiség, amelyet kötelező a körülményekhez
képest tisztán, rendezett állapotban tartani.
We do not, however, wish to discriminate against smokers, so we have designated an area outside
where they can smoke, called the Tuballórium, which is behind the back wall of the Hangár. Please
keep it clean and tidy and free of cigarette butts if you use it.
Szigorúan tilos alkoholt fogyasztani a gyerekek társaságában és a közös helyiségekben.
It is strictly forbidden to drink alcohol in the presence of children or in the public areas.
Tudatmódosító szerek fogyasztása szigorúan tilos.
Consumption of mind-altering drugs is strictly prohibited.
Az Önkéntes nem létesíthet a gyerekekkel semmilyen, a tanár–diák, pedagógus–diák stb. viszonyon
túlmutató (intim) kapcsolatot sem a tábor alatt, sem utána.
The Volunteer shall not establish any sort of teacher-student contact (intimate) or inappropriate
relationship outside the bounds of an acceptable authoritarian/child relationship during or after the
camp.
Ha bárki hasonlót tapasztal a gyerekek körében, azonnal jelentenie kell a táborvezetőségnek.
If anyone witnesses any of the above violations, they shall report them to camp management
immediately.
A táborban káromkodni tilos. Nem azért, mert a káromkodásnak nincs nyelvi vagy közösségi
létjogosultsága, hanem azért, mert példamutatóknak és intelligenseknek szeretnénk látszani.
Swearing is prohibited. Although it may be a part of the campers’ language, we want to set a good
example and serve as positive, intelligent-sounding role models.
A káromkodás a gyerekek körében helyben és azonnal kezelendő. Nem büntetéssel, hanem ésszel,
megértéssel és engedékeny szigorral.
If anyone hears a camper swear, they are expected to address it directly with the camper. No
punishment is necessary or recommended, just an explanation of how to avoid using swear words and
further by serving as a good example by avoiding them on your own.
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Minden táborlakónak kötelessége a szokásos viselkedési és etikai normákat – beleértve a virtuális
térben tanúsított magatartást is – betartani. Tekintettel a táborozók és személyzet között kialakuló
gyermek–pedagógus viszony jelentőségére, ez a kötelezettség a táborozás után sem szűnik meg.
Given the importance of child-teacher relationship that is formed between the campers and the PT
staff during camping, this expectation does not cease to exist after the camping period has ended.
Még érthetőbben: sem a táborozás ideje alatt nem kerülhet fel a netre „találkozzunk 00:15-kor a
trambulinoknál!” jellegű, sem utána olyan anyag, amely a tábor szabályait sérti vagy diákokra,
szülőkre nem vonatkozik.
It is the responsibility of all volunteers to adhere to the general behavioral and ethical norms of the
PT-camp (including online behavior).
To put it more clearly/simply: volunteers are not allowed to make online posts – during the camp or
after it has ended – like “let's meet at the trampolines at 00:15!”, or anything of similar character that
might violate the rules of the program or doesn't concern the parents/children.
BETEGSÉG, BALESET | ILLNESS, ACCIDENTS
24 órás orvosi ügyelet és házi patika áll a táborlakók rendelkezésére. Az enyhébb tünetekkel járó
eseteket (fejfájás, leégés, csípés) helyben kezeljük. A tábornak saját orvosai vannak, akik nem
feltétlenül oldják meg a problémát, de tisztában vannak annak súlyosságával és kezelhetőségével.
A 24-hour health care service is available for all staff and campers. There is a resident GP at the
camp, who may not be able to solve all problems, but is always available to assess a problem and
determine what level of response is required.
Ha egy gyerek betegnek érzi magát, balesetet szenved, a közelben lévő rangidős táboroztatónak
kötelessége az esetet azonnal jelenteni az orvosoknak és a vezetőségnek.
If any camper feels ill or has an accident, any adults present is required to report it to the GP an camp
management immediately.
Higgadtan és megfontoltan kezeljünk minden ilyet! A pánik megengedhetetlen: ne rémületet
keltsünk, hanem helyzetet oldjunk meg!
They are expected to stay calm and collected. Panic is unnecessary and only stands to further upset
the campers.
Ha szükséges, kórházba megyünk vagy mentőt hívunk.
If necessary, we will call an ambulance or go to the hospital.
A táborban nyaralnak olyan gyerekek is, akik rendszeresen gyógyszert szednek. Szükség esetén a
gyógyszer adagolására is a kijelölt felnőttnek kell ügyelnie.
Some campers might need to take medicine regularly. These campers need special attention and an
appointed staff member will help supervise their dosage.
A csapatvezető Önkéntesek kötelessége is tájékozódni arról, van-e a csapatukban különleges
figyelmet igénylő gyerek (cukorbetegség, lisztérzékenység, allergia, egyéb betegség, úszástudás
hiánya, Asperger-szindróma, autizmus stb.).
Team-leader Volunteers should find out if there is anyone on their team who requires special medical
or physical attention (due to diabetes, gluten or other allergy, chronic disease, etc., or the inability to
swim). Management collects this data before the camp begins, but it is always important to ask all the
same.
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7-8 évesek is táboroznak velünk. Nekik a napi teendőkben (étkezés, tisztálkodás, a holmijuk rendben
tartása, az ágynemű felhúzása és rendben tartása) is segíteni kell.
7-8 year-olds also are camping with us. You must help them with the day’s schedule (eating,
showering, cleaning up, making beds) as well.
Ügyeljünk a kullancsokra!
Beware of ticks!
FELÜGYELET | SUPERVISION
Mindenki közösen felel a gyerekek biztonságáért.
Everyone is collectively responsible for the safety of the campers.
A tábor területét gyerek nem hagyhatja el felügyelet vagy külön táborvezetői engedély nélkül.
Children may not leave the camp unattended.
Az alapszabályok be nem tartása azonnali hazautazást eredményez a táborozók esetében is. A
nagyobbaknak sem szabad mindent, ami egy homogén korosztályú közösségben megengedhető –
tekintettel a velünk táborozó kisebbekre.
Failure to follow the basic rules will result in dismissal of a camper. The older campers should
remember their actions should be acceptable in the larger camp community – given that there are
much younger campers about.
Ha egy gyereket keresnek telefonon vagy személyesen, a vezetőséghez vagy a büfésekhez kell
irányítani az illetőt.
If someone is looking for a camper via phone or in person, direct them to the cafeteria or camp
management.
ÉRKEZÉS, HAZAUTAZÁS | ARRIVAL, DEPARTURE
Az első és utolsó napok (vasárnap és szombat), amelyeken a gyerekek érkeznek, illetve hazautaznak
(akik több turnusra jelentkeztek, maradnak): lásd az első oldalon.
Children arrive and leave on the following days (from Sunday to Saturday, but those campers staying
for several sessions will stay at the camp for longer): see first page.
Figyelem! A táboroztatók nem azokon a napokon érkeznek és távoznak, amelyeken a gyerekek!
Aki táboroztatónak érkezik, nem szakíthatja meg a táborozást. A vállalt időszakban minden
résztvevő folyamatos jelenlétére szükség van.
Volunteers arrive and leave on the following days (but those staying for several sessions will stay at
the camp for longer).
Az 1. turnus –1. napján (péntek) 13:00-kor indítjuk az Önkéntesek buszait Budapestről, a IX.
kerületi Fék utca 1–4. címről. Aki egyénileg érkezik, annak pénteken dél után kell a táborban
bejelentkeznie.
On the session –1 day (Friday) Volunteers arrive by bus from Budapest (Fék utca 1–4.). Those who
arrive individually should register Friday morning at the camp.
A tábor utolsó utáni napján mindenki a végső rendrakás végeztével hagyhatja el a tábort.
Everyone is allowed to leave after a final tidying up.
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ELLÁTÁS | PROVISIONS
Minden Önkéntes térítésmentesen kap ellátást (napi háromszori étkezéssel), szállást, gyümölcsöt
korlátlan mennyiségben, ásványvizet, 10 000 forintpontot a büfében – a levesre, a gyorsrizsre, a
pizzatallérra, a bagettre, a kávéra és a teára pedig kedvezményt (5 forintpont/adag).
All Volunteers receive free room and board (three meals/day), unlimited fruit, bottled water, 10 000
HUF in cafeteria points, and a discount on soup, rice, pizza medal, bagette, coffee and tea (5 HUF/
cup).
TANÍTÁS, TANÓRÁK | TEACHING, CLASSES
Az Önkéntes felelőssége, hogy a saját csoportja időben kezdje a tanulást, és pontosan fejezze be.
The Volunteer is expected to run classes on-time, accurately and completely for the benefit of the
campers (and him/herself).
A gyerekek a turnus elején egy mappát kapnak. Így a turnus végén könyvszerűen elkészített, lefűzött
tananyag lesz a kezükben.
Each camper will receive a binder at the beginning of the session to file handouts, so by the end of the
session they will have something of a course book with all the material they have covered.
Fénymásolási lehetőség van a táborban.
Photocopying facilities are available at the camp.
A fénymásolóval kapcsolatban mindenki kérdezzen, ha szükséges, és ha valamit nem ért, ne használja
a gépet, kérjen segítséget egy tapasztaltabbtól! Ha a gép elromlik, megjavíttatjuk, illetve kihívjuk a
szervizt.
We ask everyone to ask for help if you are not sure of how to use the photocopier. If you have a
problem with the photocopier or it breaks, let us know and we’ll fix it or have it repaired.
Az oktatáshoz biztosítunk ív papírokat és filceket. Táblák helyett a narancssárga állványokat
használjuk.
We will provide you with sheets of paper and felt-tipped pens. You are welcome to (carefully) use the
orange PT-displays as well.
Mindenki ügyeljen a saját tananyagára, eszközeire akkor is, amikor nem tartózkodik ott, ahol tanít
(terem, udvar stb.)! A helyiségek és a berendezéseik állagára különösen oda kell figyelni!
You are responsible for your own teaching material, handouts, and all teaching equipment you use,
even if you choose to leave everything in your classroom between and after classes.
A tanórákat lehet a szabadban is tartani.
Classes may be held outside, but they should nonetheless be proper classes.
Egymás iránti felelős toleranciából is szükség van arra, hogy ne hagyjunk semmit tönkremenni,
elveszni, hánykolódni ott, ahol mindennap megfordulunk.
Out of respect for our fellow campers and staff, please ensure nothing is broken, lost, or littered about
the classrooms and outdoor areas where you hold class.
A táborban vannak projektorok is. Ha szükséges, kérjetek technikusi segítséget!
There are projectors available at the camp. If you need help using one, don’t hesitate to ask!
Az utolsó óra is tanóra. Semmi különbség nincs az órák intenzitása és értéke között.
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The last lesson should also be a proper class. There should be no difference between the quality and
intensity of the classes.
Az utolsó napok órái is órák.
Classes held on the last day should also be proper classes.
Az órák menetét és színvonalát ellenőrizzük, óralátogatásokat tartunk.
To ensure the quality of classes, camp management may make surprise visits.
INFORMATIKA, ROBOTIKA, MÉDIA, FOTÓ | IT, ROBOTICS, MEDIA, PHOTO
Az informatika-, média-, fotó- és robotikaoktatás a tanárokkal és a diákokkal külön egyeztetett
tematika szerint folyik.
The curriculum of the IT, ROBOTICS, MEDIA, PHOTO classes will be compiled on the basis of the
needs and interests of the students.
Az órák alatt nincs céltalan játék, csak tanulás, kreatív munka és alkotás.
No games will be permitted in the IT classes, only learning and creative work.
Vannak olyan gyerekek, akik délután is tanulnának. Kívánságra őket is ki kell szolgálni, mintha csak
a délelőtti csapat lenne.
There might be campers who wish to have IT classes in the afternoon as well. If so, those campers
will be offered another class as if it were a morning class.
A délutáni számítástechnika-órák nem mindenkinek játékról szólnak. Azoknál, akik ezt igénylik (az
előrejelzések begyűjtendők az első napon közvetlenül a tábornyitón), oktatásról – az energiákat nem
felemésztő keretek között.
The afternoon IT classes are not intended for everyone to play games. If requested (on the first day of
camp), educational and creative lessons will be created for these afternoon sessions.
A PC-termet (sárga folyosó lent) mindenki használhatja. Azonban nem használhatja tanár vagy
nevelő a termet vagy akármelyik berendezési tárgyát úgy, hogy azzal valamely táborozó gyerek
helyét foglalja, tervezett játékát akadályozza, a diákot kitúrja, hátráltatja, sorba állítja vagy a saját
teendőit, kötelességeit hanyagolja.
All teachers and volunteers are allowed to use the IT classrooms (lower yellow level) and equipment
therein unless a camper wishes to use the same computer or equipment. Neither should they use the
IT rooms if doing so prevents them from carrying out their assigned tasks or neglecting their duties.
Minden anyagot, amit a gyerekek létrehoznak, tárolni kell olyan rendszerben, amely biztosítja az
alkotások kezelhetőségét és átláthatóságát a tábor után is.
All materials created by the campers should be saved in a way which assures the manageability and
transparency of the files both during and after the campers leave camp.
Az oktatók felelnek a rájuk bízott eszközökért gyakorlati és anyagi értelemben is.
IT teachers are responsible for the assets entrusted to them, both in physical and financial terms.
A PC-s termekben nincs evés, ivás. Semmilyen élelmiszert nem szabad bevinni vagy fogyasztani oda,
ahol számítástechnikai eszközök találhatók.
In the IT rooms eating and drinking is prohibited. No food should be brought into or consumed in any
room which has a computer.
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MÁS TANÓRÁK | OTHER LESSONS
Ezek az órák „lazábbak” mint például a nyelvórák, és nem feltétlenül egy teremhez kötöttek.
The other lessons are “more loose” in terms of curriculum than language classes and are not
necessarily confined to a classroom.
A szünetek időpontjának betartása ezeken az órákon is kívánatos, de legalábbis figyelemmel kell
lenni a nyelvészekre, akik pontosan kezdenek és végeznek, hiszen sokszor helyhez kötött
tevékenységet folytatnak. Ne zavarjuk őket!
Compliance with scheduled break time is desirable, particularly for language classes which often
require more stationary study than other lessons. If your lesson is on a break outside these scheduled
times, please ensure you don’t disturb them!
A tanításhoz szükséges eszközöket előzetes egyeztetés után bármely témához beszerezzük.
All necessary equipment for the classes will be identified by the teachers and provided as needed.
Minden táboroztató felel a rá bízott eszközökért anyagi értelemben is. Elektronikai eszközök
közelében nincs evés, ivás. Semmilyen élelmiszert nem szabad bevinni vagy fogyasztani ott, ahol
számítástechnikai eszközök találhatók.
*
*
*
A következőkben közreadjuk külön a tanárokra, a mókusokra és a kismókusokra vonatkozó
elvárásokat, szabályokat:
The following are specific rules and requirements for Teachers, Squirrels, and Little Squirrels:
TANÁROK | TEACHERS
_____________________________________________________________
TANÍTÁS – A tanítás felelősségteljes munka: a változatosság gyönyörködtet – a tanár legyen kreatív,
az órák színesek és vidámak! A tanítás során a tanárok vegyék figyelembe a gyerekek életkori
sajátosságait és érdeklődési körüket!
TEACHING – Teaching in serious work: you are expected to take it seriously! Variety is the spice of
life and you should strive to create interesting, exciting classes for their students. You should take the
age and interests of the students into consideration when formulating your lessons.
ÉTKEZÉSEK – A reggelinél, az ebédnél és a vacsoránál a tanárok is közreműködnek, hogy az
étkezések minél zökkenőmentesebbek legyenek. Erre külön beosztást készítünk – mindenki jegyezze
meg, mikor van beosztva! A gyerekekkel együtt eszünk, nem elkülönülve: így azonnal segíthetünk
annak, akinek szükséges, valamint a kisebbekre is jobban figyelhetünk.
MEALS – You are expected to assist us at breakfast, lunch, and dinner meals to ensure everything
goes as smoothly as possible. A schedule will be compiled for the teachers regarding assistance at the
meals, so please know when it is your turn. We eat with the children so we can help immediately if
needed and so the smaller ones can be monitored.

27/20 PT 2022 | TÁRGYÉV | GIVEN YEAR

TANÁRMÍTING – Ez mindennap pontosan kezdődik. A találkozó során megvitatjuk az aznapi
programot, kiosztjuk a szerepeket és a feladatokat.
TEACHERS’ MEETINGS – There is a mandatory meeting every day. There we discuss the
upcoming afternoon and evening programs and assign roles and responsibilities.
MÓKUSOK | SQUIRRELS
_____________________________________________________________
MÓKUSMÍTING – A mókusmítingen való aktív részvétel: ez mindennap pontosan kezdődik. A
gyűlés során megbeszéljük például, hogy kik azok a mókusok, akik a napi program plakátját
elkészítik. És így tovább… Megvitatjuk az aznapi programot és kiosztjuk a feladatokat.
SQUIRRELS’ MEETING – There is a mandatory Squirrels’ meeting every morning. There we
identify the campers, prepare the day’s plans/programs and assign roles and responsibilities.
ÉTKEZÉS – A reggelinél, az ebédnél és a vacsoránál való segédkezés, hogy minden zökkenőmentes
legyen. A mókus önzetlen jószág, aki rendszeresen megfeledkezik saját szükségleteiről, és a
gyerekekéit helyezik előtérbe. Ne mi akarjuk elsőként megtömni a bendőnket, előbb a gyerekek
esznek! Étkezzünk a gyerekek társaságában! Így közvetlenül ellenőrizhetjük őket, illetve segíthetünk,
ha szükséges, például a kisebbeknek, akik még kevésbé önállóak.
MEALS – Providing help during breakfast, lunch and dinner so everything goes smoothly. Squirrels
are selfless creatures, who frequently forget about their own needs, and put those of the children at
the forefront.
We should not be the ones to stuff our mouths first, the children eat before we do! We should eat in
the company of children!
This way, we can monitor them, and help anyone who might need help, especially the younger ones,
who are less independent.
SZABADFOGLALKOZÁS – A szabadfoglalkozás tartalmas eltöltése a gyerekkel: amikor a
gyerekeknek szabadfoglalkozás van, a mókusok nem lazíthatnak. A legtöbb kiskorú biztosan jól
eltölti majd az időt a barátaival, azonban mindig akadnak árva lelkek, akik nem tudnak magukkal mit
kezdeni.
FREE TIME – Campers have a free period in the afternoon, but that does not mean you should just
relax during the time. Some campers will, of course, choose to spend time with their friends, but you
should keep an eye out for and help suggest ideas for any campers who are alone or not participating
in fun activities.
A mindig szorgos, pörgős, kreatív animátorok feladata, hogy ezeket a táborozókat is lekössék,
feladatot kitaláljanak számukra, vagy játékot, hogy szórakoztassák őket. Lehet spontán csapatot
verbuválni, és valami jópofa játékot kiötölni a kisebbekkel. A lényeg, hogy minden gyerek jól
mulasson, és hogy senki nem unatkozzon.
There should always be some fun activities going on in camp. You can get several un-engaged
campers to perform an activity together or join a lone camper to a group already engaged in
something. The point is that everyone has fun, particularly together – do your best to make sure
everyone is enjoying themselves!
KISMÓKUSOK | LITTLE SQUIRRELS
_____________________________________________________________
ALTATÁS – Ez a feladat a kismókusok számára a mókusok irányításával engedélyezett.
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BEDTIME – This is the responsibility of the senior staff only.
TILALMAK – Ne károsítsd az egészségedet! Ne dohányozz! Ne fogyassz alkoholt! Ne káromkodj!
Ne csajozz/fiúzz a táborban! Kerüld a Tuballóriumot!
PROHIBITED – Don’t do anything damaging to your health. Don’t smoke. Don’t drink alcohol.
Don’t swear. Don’t get involved with another staff member. Avoid the Tuballórium.
MINDENKI | EVERYONE
_____________________________________________________________
ÉBRESZTÉS – 7 órától lehet a gyerekeket kelteni; mindenki a saját szintjéért felelős.
Az Önkéntesek maguk között szabadon beoszthatják az ébresztést, de ezt előzetesen le kell adni a
táborvezetőségnek.
WAKE UP – You can start waking up the campers at 07:00. Everyone is responsible for your
respective floors. Volunteers may divide the responsibility amongst those on your floor, but a
schedule must be agreed up on and handed over to management by day 0 of the session.
Legyünk kedvesek, megértőek és aranyosak: induljon vidáman a gyerekek napja! Mindenkit fel kell
ébreszteni. Az időjárásnak megfelelően javasolhatunk ruhát.
Figyeljünk arra, hogy a gyerekek időben lemenjenek reggelizni; ne hagyjuk, hogy
„bebábozódjanak”, mert akkor nem esznek és/vagy késnek a tanításról! Nézzünk be
minden szobába legalább kétszer – némi időeltolódással –, és győződjünk meg… a helyzetről!
Be kind and gentle with the campers when waking them, as not everyone is a morning person, but, of
course, everyone must eventually get up. Once awake you can help them choose clothes that best suit
the day’s weather.
You mustn’t let them linger in bed for too long, for if they start breakfast late they may be late for
class as well. One wakeup call is not enough! You are required to check each room at least twice to
make sure all the campers have woken up and left for breakfast.
TAKARÍTÁS – Az ebéd és a vacsora után alaposan ki kell takarítani a Hangárt (szemétszedés,
asztalok és padok letisztítása, felsöprés), valamint el kell mosogatni.
CLEANING – After lunch and dinner the Hangár must be thoroughly cleaned (garbage cleared,
tables and chairs wiped down, and floors swept).
A takarítás nemcsak az étkezésekre korlátozódik, hanem minden olyan esetben szükséges, amikor
mocsokkal vagy szeméttel találkozunk. Fontos a higiénia!
Cleaning should not be limited only to meals, but whenever you encounter dirt or trash. Hygiene is
important to us!
A takarítást és a mosogatást (ezt gépekkel) külön beosztás alapján végezzük. Mindenki jegyezze meg,
mikor van beosztva!
A cleaning schedule will be drawn up. Please make sure you know when your turn is and fulfill your
responsibilities.
JÁTÉKOK – Ez alatt a játékokban való aktív részvételt értjük – mind a keretmesére vonatkozóan,
mind pedig az esti programot illetően.
GAMES – You are expected to actively participate in the games, not only the evening programs but
also the ‘story frame’ and ‘main theme’ of the camp.
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Legyünk vállalkozó kedvűek, kreatívak, segítsük egymás munkáját! A legfontosabb, hogy a gyerekek
jól érezzék magukat. Ezt akkor is szem előtt kell tartani, ha már hullafáradtak vagyunk, és minden
energiatartalékunkat feléltük.
Be adventurous, creative, and help each other work! Most importantly we want to make sure the
campers enjoy themselves. You must always remember this, even if you are completely exhausted
and feel like you need some rest.
TERELÉS – A gyerekek terelésében való aktív részvétel. A programok (játék, bemutató, étkezés
stb.) időhöz kötöttek, ezért fontos a táborozókat időben összeszedni. A csúszások hólabdahatást
generálnak. Legyünk alaposak: senki ne maradjon le semmiről!
HERDING – You are expected to take an active role in herding children to their respective
destinations. All activities (games, shows, meals, evening programs, etc.) have strict schedules, so we
must make sure the campers are there in time. Delays have a tendency to snowball, so make sure
everyone is on time, but be thorough: always ensure no camper goes missing!
CSAPATGYŰLÉS – A csapatgyűlésen való aktív részvétel. A csapatvezetőknek a gyerekeket
közösséggé kell formálniuk, ezért az Önkéntesek lelkesedése működjön szökőkútként: soha ne
száradjon ki! Ők a gyerekek tyúkanyói/kakasai legalább egy héten keresztül – számítanak rátok, ezért
vegyétek őket védőszárnyaitok alá!
TEAM MEETINGS – You are expected to actively participate in the team meetings. Team leaders
help form a sense of community with and among the children but most importantly are an example,
so your energy and enthusiasm must always be apparent and abundant!
A csapatgyűlésen megbeszélhetők az aznapi feladatok, értékelhető az addigi teljesítmény, biztatás és
segítség osztogatható!
During the meetings you’ll discuss the day’s tasks, evaluate the previous day’s performance, and offer
encouragement and assistance to others.
LÉGY JELEN! KEDVESEN és ÉSSZERŰEN – Nem az üres vagy hangos szigor vagy a szabályok
vagy az utasítgatás, hanem a balesetmentesség, a fenntartható higiénia, a környezet rendben tartása, a
működőképes táborozás, vagyis mindenekelőtt a folyamatos figyelem, a közreműködés és az
együttműködés a lényeg.
Ne a mobilodat bámuld, hanem állandó és aktív jelenléttel kommunikálj a gyerekekkel: „A gyerekek
miatt érkeztél. Kíváncsiak rád, légy hát intenzíven jelen, mutasd magad, légy velük és légy kíváncsi
rájuk!”
Gondolkodjunk a gyerekek helyett is, és mindenekelőtt állandóan tartsuk őket szem előtt! Bár tilos, a
született artisták néha bizony szaltózhatnak, ha tudjuk, hogy nem történik bajuk. A kajaügyelet is
lehet vicces – nem az állandó parancsolgatás a cél! –, és itt ráadásul ugyanúgy nagyszerű, végtelen
beszélgetéseket bonyolíthatunk le a táborozókkal, ahogy a kapu- vagy útügyeletnél is.
ÜGYELET – Az ügyeletek betartása és a feladatok felelősségteljes elvégzése: minden Önkéntes
köteles az elvállalt vagy ráosztott ügyeleti munkát 110%-osan végezni.
RESPONSIBILITIES – Each Volunteer is required to meet all expectations and responsibilities
assigned to 100% of their ability (110% optional).
Trambulinügyelet – A trambulinozás számos balesettel járhat. Legyünk szemfülesek, figyeljünk a
gyerekekre, mondjuk el nekik a trambulinozás szabályait. Ezek megtalálhatók a trambulinok mellett
kifüggesztve.
Trampoline Duty – As the trampoline poses a potentially high risk of injury, the person in charge of
the trampoline must maintain a watchful eye on campers using it at all times!
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Kajaügyelet – Csak a kijelölt területen szabad ételt-italt fogyasztani. A Hangár kapujánál (legfeljebb
a kajaügyeleti állomáson) be kell fejezni a fogyasztást. 1) Szemét a szelektív gyűjtőkbe, 2) üvegek az
üdítősládákba. Így a gyerekek nem szórják szét a tábor egész területén a szemetet – a szobákról nem
is beszélve. A gyerekek rendszeresen kicsempésznének ezt-azt, de ezt meg kell akadályozni!
Food Duty – It is only permitted to consume food or drinks in designated areas. Food must be
finished before leaving the Hangár and garbage disposed of. 1) Recycling should be placed in the
recycling bins provided, 2) soft drink bottles should be returned to their crates. We must strive to
maintain cleanliness and ensure the children don’t scatter garbage throughout the camp – not to
mention the bedrooms. You should stay alert as some children may try to smuggle food out of
designated areas.
Kapuügyelet – Ügyelünk arra, hogy ne jussanak idegenek a táborba. Ezzel a saját biztonságunkat
erősítjük, valamint a portások munkáját támogatjuk – mindenki érdekében. A kapuügyelet néhány esti
programnál bejárati ügyeletté változik. A részleteket az aznapi programok szerint alakítjuk.
Gate Duty – Care is taken to prevent strangers from accessing the camp. It enhances our own
security when everyone, not just doormen, are monitoring who is entering and leaving. Volunteers
will be assigned entrance gate duty during a few of the evening programs.
KÖRNYEZET – A tábor területe a két (sárga = lányok, zöld = fiúk) lakóépület, a bekerített park, a
Színészhangár, a Hangár és a Hangár előtti műköves tér, a sportpályák, illetve az ezek mögött
található füves-fás terület.
LAYOUT – The camp consists of two (yellow=girls, green=boys) residential buildings with a fenced,
grassy, wooded yard, a theater, the Hangár, the concrete square in front of the Hangár, sports courts
(basketball, turf football field, tennis court, and two beach volleyball courts) and a grassy, wooded
area behind.
A táborterület környezetében található épületekbe bemenni, a falakra mászni vagy a közelükben
tartózkodni szigorúan tilos!
Entering other buildings in the vicinity of the camp, climbing the walls, etc. is strictly prohibited!
ALTATÁS – Az esti játék után felpörgetett gyerekeket a szobákba kell terelni. Figyelmeztessük őket,
főleg a kicsiket, hogy fürödjenek meg, mossanak fogat, menjenek mosdóba és húzzanak pizsit,
mielőtt szunyálni mennek! Sürgessük a készülődést: minél hamarabb bújnak ágyba, annál többet
alszanak majd! Különben másnap fáradtak, nyűgösek lesznek. Mindenki a saját szintjéért felelős.
Mindennap mindenkinek ki kell vennie a részét az altatásból.
LIGHTS-OUT – After the evening programs the campers should be sent to bed. Remind the kids,
especially the younger ones, to shower, brush their teeth, go to the toilet and put on pajamas before
going to bed. They may tend to go slowly, so you may need to urge them a little, because the sooner
they go to bed, the longer they’ll sleep. Don’t let them party late or stay awake in their rooms,
because they will be tired and cranky the following day. Everyone is responsible for their respective
floors and everyone must take park in lights-out every night.
VÁSÁRLÁS – Nem hagyhatod el csak úgy a tábort. Ugye emlékszel: „A gyerekek miatt érkeztél.”
SHOPPING – You can’t leave the camp unannounced. Remind yourself that you came to the camp
for the campers. You should therefore always be there for them.
Ha kell valami fontos a boltból, jelezd az igényedet a büféseknek vagy a vezetőségnek! A beszerzővel
megvásároltatják, amire szükséged van. Ám legfőképpen készülj fel előre a táborban eltöltendő
napokra, és légy előrelátó!
If you need something important from the store, let the staff know at the cafeteria. We have someone
who will do all the shopping for those of us who can’t leave.
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VÍZ – 1,5 vagy 1 literes ásványvíz mindig van a büféraktárban és a büfé hűtőiben. Aki kér, kap. A
gyerekeknek is adunk/adhattok ti magatok is bármikor, de ügyeljünk rá, hogy ne pazarolják!
Előfordult már, hogy PET-palackokat fagyasztottak a szobák hűtőiben, és még ez a legkevesebb.
WATER – 1,5 or 1 liter bottled water is available in the cafeteria and cafeteria refrigerators and is
available for anyone upon request. Campers are welcome to it at any time, as well, but be careful not
to waste it!
Ügyeljetek arra, hogy a vízháztartásotok rendben legyen! A kiszáradt Önkéntessel nem lehet mit
kezdeni.
Make sure you stay hydrated, as a parched Volunteer isn’t much use to a camp full of excited
campers!
Ivókutakat is üzembe helyezünk a Hangárban. A kutakhoz tartozó cserebögréket mindenkinek
feladata kezelni, cserélni, ügyelni a tisztaságukra és az épségükre.
KAJA – Bármit kívánhatsz, akkor is, ha nem éppen valamelyik közös étkezés zajlik. A büfé egyben
logisztikai központ is. Ott mindig van valaki. Ha csak egy szelet felvágottra, sajtra, salátára,
szendvicsre, vegán konzervre, forró levesre vagy rántott egérhúsra vágysz, kérj, és kapsz! Senki nem
éhezhet, és ezt terjesszétek a gyerekek között is, hogy minél hamarabb minden új táborozóhoz
eljusson az információ.
FOOD – You’re welcome to anything, at any time. The cafeteria is not only for food, it’s also the
logistics center: someone is always there. Whatever you want, whether it’s a slice of meat, cheese,
salad, sandwich, hot soup or fried mouse meat, don’t hesitate to ask at any time! No one will go
hungry!
*
*
*
JOB DESCRIPTION FOR AIESEC INTERNS AND ENGLISH TEACHERS
I – THE ROLE
I/1 – JOB DESCRIPTION
The camp consists of 3 weeks in July and August.
Classes are held from Monday to Friday, 210 minutes every day. In each group there will be 8-12 kids
between 7 and 17, groups may be switched every week, so that you can reuse the majority of the
course material prepared during Week 1.
Groups don’t follow books or a set course material. You can choose from a huge batch of printed and
electronic materials, and you are encouraged to come up with your own ideas (games, reading tasks,
listening exercises, discussions, role plays, etc). There will be mentor teachers who will aid your
preparation for the lessons, and they will also monitor your teaching activity occasionally. If you
want to bring teaching material, please do so in an electronic format.
Lessons finish at around 1.30 pm, and interns and English teachers will have the whole afternoon and
evening to prepare for the next day, if necessary. Otherwise, you can relax, do sports on the campus,
hang out with the kids or participate in the activities organised by the Hungarian teachers. We ask you
to prepare the material before dinner (6 pm) because the xerox room tends to be relatively crowded
after that.
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Lessons should focus on communication, but teaching vocabulary and grammar is also inevitable, so
you are free to incorporate those into your teaching as well. The camp owns interactive whiteboards,
laptops, cd players, projectors, etc., so you can use these too.
On Fridays kids will have to write a test during their last lesson, and you will have to correct these
and write each kid a certificate by Friday evening. On Sundays your assistance is required with the
entry tests.
On Saturday you are free to explore the town of Kecskemét, eat out or go to the beach, but it is
prohibited to appear drunk on campus, so please keep that in mind. On Saturday you may drink a
beer or two at the buffet of the camp with your Hungarian colleagues after the kids are put into bed.
Smoking and drugs are strictly prohibited in our camp.
So, mainly it’s classes in the morning, preparation after lunch, chilling in the evening and parties on
Friday night.
If you have any other questions you can ask them via email any time.
I/2 – PREPARATION REQUIRED
A gyerekek vasárnap érkeznek az első turnusra. Az azt megelőző kedden az angolmentorok tréninget
tartanak Budapesten. The interns and English teachers will start to prepare for the camp. The
participation is required.
The camp starts in the morning of the first Friday for the interns and English teachers. The interns and
English teachers will be given a lift by the PEOPLE TEAM bus to the campus. On Friday and
Saturday there will be sessions when the following activities will be covered: teambuilding, learning
teaching methods, preparation for the classes, and for the test day (Sunday), and get ready the
classrooms.
I/3 – LEARNING POINTS
Working in PEOPLE TEAM camp gives you real-world experience, it is primarily an educational
experience. It’s an opportunity to enter the field with a safety net where you can ask questions and see
how parts work in a professional manner. It provides hands-on experience. The mentors will be your
helpers. After each week you will get a personal feedback from them. You evaluate yourself, you get
the feedbacks from the kids and the mentors also tell you how they see your work; what skills you
gain and you also discuss what you should do differently next week.
Being able to work with other people from all over the world improves your independence. Interns
and English teachers are encouraged to work together and brainstorm ideas to help each other. Being
able to work together and help one another is vital to life’s success. You are going to create your
lessons from the ground up and teach English to Hungarian kids. Creating your lesson plans and
teaching is definitely a challenge, but very rewarding. Being able to work on your own with little
guidance and work independently is also very important in the working world. This internship helps
give you the confidence to believe in yourself and your skill level. Believing in yourself is vital to
your success and internships help you gain the experience that helps you feel competent and
confident in what you do.
Once you have finally settled into your internship, you start to complete projects, tasks, or even create
things (such as lesson plans). After all of your hard work and hours devoted to the project, hopefully
you get to see it blossom (you taught something). You would feel a great deal of pride.
I/4 – ADDITIONAL INFORMATION
During their stay, participants will be working with three experienced mentor teachers, who have
been working as ESL (English as a Second Language) teachers and/or have experience in coaching,
mentoring, leadership and team building not exclusively but especially in a camp setting. Classes will
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be observed on a regular basis, with feedback sessions every afternoon. Also, plenty of help will be
given in preparation for classes. Participants are expected to prepare for and teach 3 lessons a day,
attend the intensive courses on the pre-camp days, actively participate in the feedback sessions as
well as help in organising the evening programmes for the children in the camp (should the organisers
ask).
PEOPLE TEAM OFFERS INTERNS…
…an intensive course, where participants will be introduced to
(i) the basics of lesson planning and syllabus design
(ii) testing and assessment (designing tests and evaluating students' performance)
(iii) the task-based approach to language teaching
II – SKILLS REQUIRED
– excellent good communication skills
– superior interpersonal skills, such as patience and the ability to remain calm in stressful situations
– collaborative skills enable them to work productively with their colleagues
– creativity and presentation skills are important when planning lessons to motivate students and hold
their interest
III – BACKGROUND | LANGUAGES | SPECIFICS
– fluent English speaker
– non smokers
IV – LOGISTICS
The accommodation is really nice, the buildings belong to the dorms of the local college. There will
be two people in a room, and two rooms will share a bathroom. Interns from AIESEC and English
teachers will be probably placed on the same floor.
There will be three meals a day, plus every week you get about 10 000 HUF on your buffet card
(basically an ID badge) that you can spend on drinks and snacks. If you have any special problems or
needs in connection with food (or any other illnesses), just let us know. You can eat as many fruit and
vegetable as you want for free.
The interns and English teachers will be given a lift from Budapest to Kecskemét by the PEOPLE
TEAM bus.
VIDEO1

VIDEO2
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A Neumann János Egyetem teljes területén a tűz elleni védekezésről, a müszaki mentésről és a
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.
(XII.5.) BM rendelet és a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.) BM rendelet
előírásainak megfelelöen az Nftv. rendelkezési, valamint a Neumann János Egyetem Szervezeti és
Müködési Szabályzata alapján az Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatát a Neumann János Egyetem
kancellárja az alábbiak szerint adja ki.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§ A SZABÁLYZAT HATÁLYA
a) a szabályzat területi hatálya
Kiterjed a Neumann János Egyetem (továbbiakban: Egyetem) összes ingatlanára, azaz az
épületeire, építményeire és szabadtereire, kivéve a szerződésben üzemeltetésre átadott
ingatlanok.
b) a szabályzat személyi hatálya
Kiterjed az Egyetem összes szervezeti egységének dolgozójára, hallgatójára és az
intézmény területén tartózkodó és tevékenységet végző, valamint látogatóba vagy egyéb
céllal itt tartózkodó valamennyi személyre. A felsorolt személyek jelen szabályzatot
kötelesek ismerni és előírásait maradéktalanul betartani.

2.§ A SZABÁLyzAT CÉLJA
A tűzvédelmi szabályok, előírások és magatartások meghatározása, melyek:
a) a tűzbiztonság és a tűzmegelőzés érdekében az Egyetem használatában lévő ingatlanok
miiszaki-építöipari átalakításai és felújításai során alkalmazandók,
b) a tűzesetek megelőzhetóek és elkerülhetőek,
c) a tűz által okozott kár elkerülhető, csökkenthető, személybiztonság megvalósítható.

3.§ A SZABÁLYZAT TARTALMA
a) A szabályzat részletesen tartalmazza a preambulumban hivatkozott jogszabályok
vonatkozó rendelkezéseit az Egyetem sajátosságainak megfelelően.
b) Az Egyetemen belül önálló tűzvédelmi egység nem működik.
c) Az Egyetem tűzvédelmi tevékenységének irányítása a rektorral egyetértésben a kancellár
hatáskörébe tartozik.
d) Az Egyetem tűzvédelmével kapcsolatos feladatokat az Egyetem Szervezeti és Működési
Szabályzatában rögzítettek szerint az Üzemeltetési Iroda és a tűzvédelmi főelőadó látja el.
e) A tfizvédelmi feladatok finanszírozása az Egyetem éves költségvetéséből történik.
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4.§ (l) AZ EGYETEM ALAPADATA/2
a) Megnevezése:
b) Székhelye:
c) Vezetö(k) neve(i):

Neumann János Egyetem
6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Dr. Aller Piroska- rektor
Finta Zita - kancellár
Oktatás

d) F ö tevékenység:
(2) TELEPHELY ADATAI

Neumann János Egyetem
5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14
1078 Budapest, István utca 2.

a) Telephely megnevezése:
b) Telephelyek cimei:

(3) LÉTESÍTMÉNY/ TŰZOLTÓSÁG MŰKÖDÉSE
a) Létesitillényi tűzoltóság az Egyetem létesítményeiben nem müködik.
b) Az "önkormányzati és létesítmén}'i tüzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság,
önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra
vonatkozó szabályokról" szóló 239/2011. (XI. 18.) Kormányrendelet alapján létesítillényi
tüzoltóság müködtetésére nem kötelezett az Egyetem.
c) Az Egyetem nonnatív tűzterhelés értékei
300MJ/m2
Iskola (tanterem, iroda)
kön)'\1ár

800MJim2

szertár

400MJ/m2

Az Egyetem területéből nagyon kis százalékban van szertár és könyvtár, így a normatív tűzterhelés
értékét nem emeli megjelentős mértékben, így a tűzterhelés 300 MJ/m2 értéknek vehető.

d) A Iétesítményi tűzoltóság legkisebb készenléti létszáma
Sorszám

A

B

c

D

l.

A létesítmény

1001-3000
m2

3001-5000
m2

5001-8000
m2

tűzszakaszának

E
8000 m2 feletti

számított tűzterhelése
Tűzszakasz

2.

alapterület esetén

3.

501-1000 MJ/m2

-

-

-

4fö

4.

l 001-1500 MJ/m2

-

-

4 fő

8fö

5.

1501-2000 MJ/m2

-

4fó

8fó

12 ffi

6.

2000 MJ/m2 felett

4ffi

8ffi

12 fő

16fő

A fentiek alapján létesítményi tűzoltóság müködtetésére nem kötelezett az Egyetem.
2
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II. A NEUMANN JÁNOS EGYETEM TŰZVÉDELMI SZERVEZETE
5.§ A REKTOR TiJZVÉDELMI FELADATAI
a) Felelős az Egyetem tűzvédelmi szervezetének tevékenységéért. A rektor - mint az Egyetem
alaptevékenységnek megfelelő működéséért, az intézmény oktatói, kutatói, illetve tanári
munkakörben foglalkoztatottak felett munkáltatói jogok gyakorlásáért felelős vezetője tűzvédelmi feladatát a jogszabály előírásai szerint látja el. A rektor gondoskodik arról, hogy az
Egyetem azon dolgozói, akik felett a munkáltatói jogkört gyakorolja és az intézmény hallgatói
a részükre szervezett oktatásokon részt vegyenek és elsajátítsák az Egyetemre vonatkozó
tűzvédelmi szabályokat, e szabályzatban és a jogszabályokba foglalt tűzvédelmi feladataikat
tevékenységük során betartsák.
b) Köteles kiadni és szükség esetén a hatályos jogszabályoknak megfelelöen módosítani az
Egyetem tíízvédelmére vonatkozó Tüzvédelmi szabályzatot.
c) Eljár mindazokban a tűzvédelmi ügyekben, amelyeket jogszabály vagy a belsőszabályzás
kizárólagosan a rektor hatáskörébe utal.
d) .Biztosítja az Egyetem tűzvédelmi előirásainak érvényre juttatását, ellenőrzi a jogszabályok,
szabványok, előírások, rendelkezések megtartását, illetve végrehajtását.
e) Meghatározza, illetve kidolgoztatja a tűzvédelmi tevékenység anyagi és erkölcsi
elismerésének, ösztönzésének rendszerét, és gondoskodik ezen rendszer érvényre juttatásáról.

6.§ A KANCELLÁR TŰZVÉDELMI FELADATAI
Az Egyetem tűzvédelmi feladatainak közvetlen irányítája a kancellár. A Kancellár - mint az Egyetem
műk:ödtetéséért és a nem oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak felett
munkáltatói jogok gyakorlásáért felelős vezetője - tíízvédelmi feladatát a jogszabály előírásai szerint
látja el
a) Az Egyetem kancellárja tűzvédelmi feladatait a tűzvédelmi fóelőadó közreműködésével látja
el.
b) Gondoskodik arról, hogy a tűzvédelmi ffielöadó hatékony munkavégzésének feltételeit
biztosítsák.
c) Gondoskodik az intézmény Tűzvédelmi Szabályzatának kidolgozásáról, ezt követően annak a
jogszabályi és a szervezeti változások serinti frissitéséről.
d) Gondoskodik a tűzvédelmi munka végzéséhez szükséges személyi, anyagi és egyéb feltételek
biztosításáról.
e) Eljár mindazokban a tüzvédelmi ügyekben, amelyeket jogszabály vagy a belsőszabályzás
kizárólagosan a kancellár hatáskörébe utal.
t) A tűzvédelmi hatósági ellenőrzések megtartásának feltételeit biztosítja, személyesen, vagy
meghatalmazottja útján részt vesz az ellenőrzéseken.
g) Biztosítja, hogy a szervezeti egységek által bejelentett költségigényes tűzvédelmi feladatok
végrehajtására a szükséges pénzügyi keret tervezi, és biztosítja, hogy rendelkezésre álljon.
h) Gondoskodik arról, hogy minden új épület, átépítés, felújítás, rekonstrukció, technológiai
szerelés és átalakítás alkalmával a megrendelésben szerepeljenek a tüzvédelmi követelmények,
illetve a tervezői egyeztetés keretében benyújtott előzetes terv alkalmas legyen tűzvédelmi
szakhatósági állásfoglalás kialakítására.
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i) Az Egyetem tűzvédelmi főelőadójával együttmüködve gondoskodik a tüzesetből keletkezen
kárösszeg megítéléséről és azon kártérítés kifizetéséről. amely a biztosítótól a Főiskolánakjár.
j) Gondoskodik arról, hogy a tüzvédelmi szakvizsgához kötött munkaköröket ellátó dolgozók
mindig érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezzenek.
k) Kijelöli az alkalomszerűen végzett tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére jogosultak
körét.
f) Gondoskodik arról, hogy az Egyetem azon dolgozói, akik felett a munkáltatói jogkört
gyakorolja és az intézmény hallgatói a részükre szervezett oktatásokon részt vegyenek és
elsajátítsák az Egyetemre vonatkozó tüzvédelmi szabályokat, szabályzatban és a
jogszabályokban foglalt tűzvédelmi feladataikat tevékenységük során betartsák.
g) Az Egyetem területén történt tűzesetet azonnal jelenti telefonon a felügyeleti szerv részére. A
telefonon történt jelentést 24 órán belül írásban is meg kell ismételni. (A jelentésnek
tartalmaznia kell: a tűzeset helyét, idejét; a tűz keletkezésének okát; a tűzkár értékét, valamint
azt, hogy a tüzesetért kit terhel a felelősség, feljelentés történt-e).

7.§ AZ ÜZEMELTETÉSI VEZETÓ T0ZVÉDELMI FELADATAI
(l) Az üzemeltetési vezető az Egyetem tűzvédelmi feladatainak közvetlen irányítója, tűzvédelmi
feladatai azonosak az Egyetemi rektor, kancellár feladataivaL Ez a körülmény az Egyetemi
rektor, kancellár tűzvédelemmel kapcsolatos felelősségél nem érinti.
(2) Az üzemeltetési vezető további feladatai:
a) Biztosítja, hogy a karok által bejelentett költségigényes tűzvédelmi feladatok (pl.
jegyzőkönyvezett hiányosságok megszüntetése stb.) végrehajtására a szükséges pénzügyi
keret rendelkezésre álljon.
b) Gondoskodik arról, hogy minden új épület, átépítés, felújítás, rekonstrukció, technológiai
szerelés és átalakítás alkalmával a tervezési megrendelésben szerepeljenek a tűzvédelmi
követelmények, illetve a tervezői egyeztetés keretében benyújtott előzetes terv alkalmas
legyen tűzvédelmi szakhatósági állásfoglalás kialakítására
c) Az Egyetem tűzvédelmi főelőadójával együttmüködve gondoskodik a tüzesetből
keletkezett kárösszeg megítéléséről és azon kártérítés kifizetéséről, amely a biztosítótól a
Föiskolánakjár.
d) Gondoskodik arról, hogy a biztonságtechnikai felülvizsgálatok, mérések, tűzvédelmi
eszközök, felszerelések, készülékek beszerzéséhez, javításához, karbantartásához a
szükséges pénzügyi keret rendelkezésre álljon.

8.§ A KAROK, SZERVEZETI EGYSÉGEK VEZETÓINEK TŰZVÉDELMI FELADATAI
a) A dékánok tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai:
i) Megszervezi a Kar tűzvédelmi tevékenységét és annak fokozatos fejlesztését a tűzvédelmi
főelőadó segítségéveL
ii) Felelős azért, hogy a kar dolgozói és a hallgatói részére megtartandó tűzvédelmi oktatáson
megjelenj enek.
iii) A tüzvédelmi oktatás megtartását a Tűzvédelmi oktatási naplóban dokumentálja.
iv) Legalább évenként köteles személyesen ellenőrizni a tözvédelmi iratok, okmányok
meglétét, szabályos vezetésüket, és az ellenőrzés tényét.
v) Gondoskodik arról, hogy a Kar tűzvédelmi helyzetére kiható minden tevékenységet,
változtatást, annak megkezdése előtt legalább l O nappal irásban jelentsenek az Egyetem
tűzvédelmi főelőadójának.

vi)

Felelős

valamennyi tüzeset azonnali jelentéséért a Rektori és a Kancellári Hivatalnak.
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vii) Intézkedik, hogy a Kar tűzvédelmi ellenőrzésein megállapított azon hiányosságokat a
megadott határidőre szüntessék meg, amelyek megszüntetése költségkihatással, eszközök,
berendezések beszerzésével, építő- vagy szerelőmunk:a megrendelésével, a munka
elvégzésének biztosításával jár együtt.
viii) Gondoskodik arról, hogy a Kar ideiglenes lakói és vendégei is megismerjék a
vonatkozó tűzvédelmi előírásokat.
ix) Gondoskodik a tűzvédelmi ismeretterjesztés és továbbképzés, illetve a szakanyagok
(szabványok, folyóiratok, tankönyvek stb.) folyamatos és időszakos beszerzésének anyagi
fedezetéről.
x) Köteles jelezni az Egyetem tűzvédelmi főelőadójának a határidő letelte előtt legalább 10
nappal azokat a tüzvédelmi hiányosságokat, amelyeket az elsőfokú tűzvédelmi hatóság a
szemle alkalmával határidőhöz kötött, de a megadott határidőre alapos ok miatt nem
szüntethetők meg.
xi) Gondoskodik a tüzvédelmi ellenörzéseken, szemléken jegyzőkönyvezett hiányosságok
határidőre történő megszüntetéséről.

xii)Biztosítja a tűzjelzés lehetőségeit a helyi adottságoknak megfelelöen.
xiii) Biztosítja, hogy a külsö kivitelező vállalatok dolgozói az Egyetemi
tudnivalókról a munkálatok megkezdése előtt elégséges tájékoztatást kapjanak.

tűzvédelmi

b) A szervezeti egységek vezetői tűzvédelmemmel kapcsolatos foladatai:
Minden vezető
feladatai:

felelős

a vezetésére bízott egység

tűzvédelmi

helyzetéért. A

vezető tűzvédelmi

i) Megszervezi az egység tűzvédelmi tevékenységét, és annak fokozatos fejlesztését.
ii) Legalább félévenként ellenőrzi a tűzvédelmi iratok meglétét, szabályos vezetésüket; az
ellenőrzés tényét és tapasztalatait dokumentálja.
iii) Haladéktalanul jelenti az egységnél történt tűzvédelmi helyzetre kiható változásokat a
tűzvédelmi fOelőadónak.

iv) Az egység területén tartott tüzvédelmi szemléken köteles személyesen megjelenni, vagy
intézkedésre jogosult személyt k:üldeni.
v) Felelős azért, hogy a kar, dolgozói és a hallgatói részére megtartandó tűzvédelmi oktatáson
megjelenj enek.
vi) A tűzvédelmi oktatás megtartását a TGzvédelmi oktatási naplóban dokumentálja
vii)Felelős azért, hogy a dolgozók elsajátítsák a Tűzriadó tervben foglaltakat.
viii) A hallgatók laboratóriumi és egyéb gyakorlati tevékenysége során esetleg tüzet,
robbanást okozó körülmények megszüntetését szorgalmazza, és biztosítja a megszüntetés
hatáskörébe tartozó feltételeit.
ix) Minden tíízesetet azonnal jelent a rektornak és a kancellárnak, gondoskodik arról, hogy a
kár színhelyét a szük:séges vizsgálat befejezéséig érintetlenül hagyják.
x) Felelös azért, hogy tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet az egység dolgozói
közül csak az végezzen, aki rendelkezik szakvizsgával.
xi) Biztosítja, hogy a külsö kivitelező vállalatok dolgozói az Egyetemi tüzvédelm.i
tudnivalókról a munkálatok megkezdése előtt elégséges tájékoztatást kapjanak.
xü) Rendszeresen ellenőrzi az egység raktárának rendjét, illetve a vonatkozó raktározási
előírások betartását, szükség esetén intézkedik a hiányosságok felszámolására.
xiii) Gondoskodik az egységen belüli tűzvédelmi propagandatevékenység megszervezéséről
és fenntartásáról.
xiv) Az egység dolgozói részére tartott tűzvédelmi oktatáson köteles részt venni.
xv) A tűzesettel kapcsolatos kivizsgáláshoz köteles az elvárható feltételeket, illetve segitséget
biztositani.
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A tüzvédelmi hatóság által szemlejegyzőkönyvben rögzített hiányosságok határidőre
megszünteiésének akadálya esetén (ha alapos az indok) a megszabott határidő
letelte előtt legalább ·1O nappal köteles erről a tűzvédelmi föelőadót írásban értesíteni.

xvi)

történő

c) Létesítmények üzemeltetéséértfelelős vezetők:
A létesítmények üzemeltetésének vezetői jelen szabályzat 6. § (2) bekezdés b) pontjában
leírtakon kívül az alábbiakért felel:
i.
Közreműködik az egység tüzveszélyességi osztályba sorolásában, és az egyes helyiségeire
vonatkozó helyi érvényü tüzvédelmi szabályok elkészítésében.
Felelős azért, hogy tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet az egység dolgozói
u.
közül csak az végezzen, aki rendelkezik szakvizsgával.
üi.
Gondoskodik arról, hogy a külsö kivitelező vállalatok dolgozói az Egyetemi tüzvédelmi
tudnivalókról a munkálatok megkezdése előtt tájékoztatást kapjanak.
Véleményezteti a műk:ödési területén végzendő alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység
i v.
engedélyezését.
v.

A villamos berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik: Magas Kockázatú (MK)
helyiségben legalább 3 évenként; Közepes kockázatú (KK), alacsony kockázatú (AK),
nagyon alacsony kockázatú (NAK) osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább 6
évenként, tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni, és a tapasztalt hiányosságokat meg
kell szüntetni.
3

VI.

A villámvédelmi berendezésekre és azok felülvizsgálatára vonatkozó követelményeket, ha
jogszabály másként nem rendelkezik nagyon alacsony kockázatú (NAK) osztályba tartozó
építményben, szabadtéren legalább 6 évenként, tűzvédelmi szempontból felül kell
vizsgálni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni.

vü.

A tűzoltó berendezést, készüléket, eszközt, felszerelést és anyagot jogszabály előírásai
szerint ellenőrizni, és a nyilvántartást vezetni kell.
A tüzjelzö berendezést, készüléket állandóan üzemképes állapotban kell tartani. A
berendezés ellenőrzésére és karbantartására vonatkozó előírások szerint kell elvégezni,
nyilvántartani.
Az Egyetem, illetőleg a létesítmény és az elsőfokú tűzvédelmi hatóság között, valamint a
Főiskolán belül tűzjelzési lehetőséget kell biztosítani.

viii.

ix.

9.§ DOLGOZÓK, OKTATÓK, HALLGATÓK TŰZVÉDELMI FELADATAI
i.
ii.

111.

tv.
v.
vi.
VII.

3

Kötelesek megismerni és betartani a Tűzvédelmi Szabályzat elöírásait.
Jogosultak, és kötelesek megkövetelni, hogy a tevékenységükhöz szükséges személyi,
tárgyi feltételek rendelkezésre álljanak. A hiányosságok, rendellenességek észlelését
jelenteni kötelesek felettesüknek
Egyetem területén kötelesek rendet és tisztaságot tartani, megszüntetni minden olyan
körülményt, amely tüzet, vagy robbanást okozhat.
Kötelesek részt venni a tűzvédelmi oktatáson, szakvizsgán és megismerni, készség szinten
alkalmazni az ott megismerteket
Tüzesetén a Tűzriadó tervben foglaltak szerint kötelesek eljárni.
Kötelesek az elhelyezett tűzvédelmi előírásokra figyelmeztető vagy tiltó feliratokat, jeleket
figyelembe venni, és ezeknek megfelelő magatartást tanúsítani.
Kötelesek figyelmeztetni társaikat, ha azok megszegik a tűzvédelmi előírásokat,
szabályokat.

Módosította: 9/2018. (lll. l.) szenátusi határozat. Hatályos: 2018.03.02-tól.
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viii.

Nem szabad olyan tüz- és/vagy robbanásveszélyes tevékenységet végezni, amelyre
utasítást, megbízást nem kaptak, vagy arra nincs képesitésük:, illetve nincsenek k:ioktatva,
továbbá nem rendelkeznek az adott foglalkozási ágra, tevékenységre előirt képzettséggel,
tűzvédelmi szakvizsgával.

10.§ A TŰZVÉDELMI F6ELÓADÓ FELADATAI
A tűzvédelmi főelőadó kancellár által meghatározott feladatai:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)
m)
n)

o)
p)
q)

r)
s)

t)
u)
v)
w)

Kapcsolattartás a létesítmények üzemeltetéséért felelős vezetőkkeL
Évente jelentést készít az Egyetem tűzvédelmi helyzetéről a rektor és a kancellár számára.
A tűzeseményről jelentést készít, és a küldendő anyagot kancellári aláírásra előkészíti.
Szervezi és koordinálja a k:iüritési gyakorlatokat.
A tűzvédelmi szabályzatot, a tűzriadó terveket és a tűzveszélyességi osztályba sorolásokat,
tervezeti szinten elkészíti, illetve a szükséges, aktuális módositásokat előterjeszti.
A kötelező biztonsági felülvizsgálatok meglétét ellenőrzi, a hiányosságok felszámolását
nyomon követi.
Elősegíti az Egyetem területén a tűzvédelmi szabályok végrehajtását, illetve érvényre
juttatását
Rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi szabályok megtartását, hiányosság esetén írásban
intézkedik azok megszüntetéséröl, szük:ség szerint javaslatot tesz a felelösségre vonásra.
Végzi a dolgozók és hallgatók tűzvédelmi oktatását és a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett
dolgozók felkészítését
Tevékenységéről rendszeresen beszámol az Egyetem kancellárjának.
Feladatai értelemszerűen kiegészülnek a kancellár egyes tűzvédelmi feladataival, azonban ez a
körülmény az Egyetem vezetőjének a tűzvédelemmel kapcsolatos felelősségét nem érinti.
Felügyeli a tűzoltó készülékek ellenőrzésével megbízottak munkáját.
Részt vesz az intézmény területén a minisztérium, illetve a hivatásos tűzoltóság eljárásain
(tűzvédelmi szemle, ellenőrzés stb.).
Figyelemmel kiséri az intézmény területén lévő beépített és készenlétben tartott tűzvédelmi
berendezések, felszerelések és eszközök készenléti állapotát, a kézi tűzoltó készülékek
időszakos
karbantartását, felülvizsgálatát, valamint ellenőrzi a felülvizsgálatok
dokumentálását.
A tűzesetekkel kapcsolatban az eseményt követően vizsgálatot, tényfeltárást végez.
A hatályos jogszabályok alapján meghatározza a tűzvédelmi szakfeladatokhoz tartozó iratok,
dokumentumok körét.
Kiadja vagy jóváhagyja az intézmény területén végzendő alkalomszerü tűzveszélyes
tevékenységre vonatkozó engedélyt, ellenőrzi és jóváhagyja a külsö munkavállaló által kiadott
engedélyeket, azokat szükség szerinti kiegészíti.
A tevékenység során szúrópróbaszerűen ellenőrzi az engedélyekben meghatározott tüzvédelmi
feltételek betartását. Szabálytalanság esetén haladéktalanul értesíti a kancellárt.
Felméri a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettek foglalkozási ágban foglalkoztatott dolgozók
körét, erről naprakész nyilvántartást készít. Megszervezi szakvizsgára kötelezettek
vizsgáztatását
Kezdeményezi a dolgozók és hallgatók tűzvédelmi továbbképzését, oktatását.
Következetes tűzvédelmi propagandatevékenységet fejt ki, valamint szorgalmazza a
tűzvédelmet érintő szakanyagok beszerzését és azok eljuttatását az érdekeltekhez.
Feladatait munkaköri leírás rögzíti.
A tűzvédelmi főelőadó képzettsége feleljen meg a hatályos jogszabályban előírtaknak.
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x) Elvégzi az újonnan belépődolgozók oktatását, megtartja a dolgozók és hallgatók részére
szervezett ismétlődő és rendkivilli tűzvédelmi oktatást.
y) Részt vesz az Egyetem és tagintézményei területén tartott rendezvények előkészítésében,
meghatározza az egyes rendezvények tűzvédelmi szabályait, intézkedik a tűzvédelmi feltételek
biztosítására.
z) Évente értékelést készít az Egyetem tűzvédelmi helyzetéről, és a következő év tűzvédelemben
megvalósítandó terveiről.

III. A NEUMANN JÁNOS EGYETEMRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI
HASZNÁLATISZABÁLYOK,ELÖÍRÁSOK
11.§ HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK
Az egyes létesítmények, építmények, gépek, berendezések, eszközök, valamint az anyagok
használatára, technológiák alkalmazására vonatkozó tűzvédelmi rendelkezéseket meghatározása.
(l) Az építményt, építményrészt, kültéri területeket (szabadtér) csak a használatbavételi,
üzemeltetési, müködési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó
tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni. Ettől eltérő célra csak a
tűzvédelmi követelmények teljesillése esetén a tűzvédelmi főelőadó véleményezését
követően a kancellár írásos engedélye alapján használhatók, amennyiben ott a tevékenység
tűzvédelmi követelményei teljesülnek.
(2) A használatot, a tárolást, valamint az egyéb tevékenységet csak a tüzvédelmi
követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési
egységben, építményben szabad folytatni.
(3) A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ort folytatott folyamatos tevékenységhez
szükséges anyag és eszköz tartható. A napi felhasználást meghaladó anyagok készletezése
tárolása a tárolásszabályait betartva, raktárban, vagy kialakított és kijelölt tároló helyen
történhet.
(4) A kialakított tűztávolságokon belül tárolási tevékenység nem végezhető. Ezen terilletet a
hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.
(5) A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről a tevékenység során
keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot
folyamatosan, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
(6) Az 1-11. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékotjól záró fedővel
ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd az erre a célra kijelölt helyen
kell tárolni.
(7) Az 1-11. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba
tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszernél és tárolóedén)nél, továbbá minden
gépnél, berendezésnél és készüléknél az I -ll. tűzveszélyességi fokozatú folyadék csepegését,
elfolyását, vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot
haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a
célra kijelölt veszélyes anyag tárolására szolgáló edényben, a veszélyes anyag tárolóban kell
tárolni.
(8) Az üzemszerűen csepegő 1-11. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot nem tüzveszélyes
osztályba tartozó, nem éghetőanyagú, az a folyadék vegyi hatásának ellenálló edénybe kell
felfogni. A felfogó edényt szükség szerint, de legalább a műszak befejezésével ki kell üríteni,
és az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
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(9) Az I-TI. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot alkalomszerűen csak szabadban vagy
hatékonyan szellőztetett helyiségb~ vegyifülkében szabad használni, ahol egyidejűleg
gyújtóforrás nincs.
(l O) Olajos, zsíros munkaruha, védőruha, szerelőruha, csak fémszekrényben helyezhető el.
(ll) A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek
ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, az észlelt szabálytalanságokat
meg kell szüntetni.
(12) A helyiség bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre,
valamint a vonatkozó tűzvédelmi előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket
jelzőfeliratot, biztonsági jelet kell elhelyezni.
(13) A közmü (gáz, víz, villany, távhö) nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt
állapotát jólláthatóan meg kell jelölni.
(14) Ha robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő a
helyiségben, (pl. 1.-11. tűzveszélyességi osztályba tartozó festékek használata, gépek
alkohollal, benzinnel, hígítóval történő tisztítása, stb.) olyan ruha, lábbeli és eszköz nem
használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet.
(15) A tűzoltó vízforrásokat, tűzoltó készfllékek készenléti helyeit, a tüzjelző kézi jelzésadóinak
helyeit a vonatkozó miiszaki követelmény szerinti tüzvédelmijelzötáblával kell jelölni.
(16) A tűzoltó vfzforrások, fali tűzcsapok, tüzoltó és biztonsági berendezések akadálytalan
megközelfthetőségét biztosítani kell.
(17) Az épületekben az építés során kialakított homlokzati mentési pontok megközelíthetőségét az
adott szinten és tűzszakaszban tartózkodók részére biztosítani kell.
(18) Ahol jogszabály önműködőcsukó szerkezet alkalmazását írja elő, ott az ajtót csukva kell
tartani, vagy biztositani kell, hogy az ajtó tűzjelző rendszer jelére csukódjon.
(I 9) Az épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre
számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtók zárva tartását
szükségessé teszi - veszély esetére - az ajtók külső nyithatóságát a tűzvédelmi szakhatóság
által meghatározott módon, a biztonsági szolgálatnál elhelyezett kulcsokkal, belsőnyithatóság
a tüzjel.ző rendszerrel vezérelt m6don, vagy a kijárat mellett üvegezett kulcsdobozban
elhelyezett kulccsal biztositani kell. Ettől csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés
kizárja.

12.§ A TEVÉKENYSÉGGEL, TECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS TiJZVÉDELMI
HASZNÁlATI SZABÁLYOK ÉS ELŐÍRÁSOK
a) A létesítményt csak a használatbavételi (üzemeltetési, műk:ödési) engedélyben megállapított
rendeltetésnek megfelelően szabad használni, amennyiben attól eltérő használatra kívánják
használni, akkor azt a jogszabályban előírtaknak megfelelően be kell jelenteni az elsőfokú
tüzvédelmi hatóságnak.
b) A helyiségek szükség szerint a létesítmény bejáratánál jól látható helyen, a tüz- vagy
robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előirásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket
tartalmazó táblát kell elhelyezni. A tábla leírását jogszabályok határozzák meg.
c) A munkahelyeken a tevékenység befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati
szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. Az ellenőrző személyt és
feladatait a munkahelyi vezető az Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatában határozza meg.
d) Az üzemeltetés alatt azon helyiség ajtóit, amelyben emberek tartózkodnak, lezárni tilos.
Üzemszünet alatt a lezárt helyiség Irulcsát úgy kell elhelyezni, hogy az tüzesetén könnyen
hozzá férhető legyen. Abban az esetben, ha az nem a porta helyiség.
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e) Az ötven főnél nagyobb befogadóképességű helyiségek bejáratánál az üzemeltetőnek el kell
helyezni az aktuális Tűzriadó tervet, a helyiség alaprajzát, amenekülési útvonalak, tűzoltó
eszközök, központi elzárók (kapcsolók), valamint a megengedett maximális befogadóképesség
megj elöléséveL
t) Az Egyetem alaptevékenységébe nem tartozó esetekben a ki~ és belépő személyek folyamatos
számlálásával, vagy belépő jegy, belépő kártya, illetve karszalag alkalmazásával ellenőrizendő
a befogadóképességnek megfelelő hel}iséghasználat. Feleiőse a tevékenység, foglalkozás,
rendezvény szervezője; jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet esetén pedig
annak vezetője, és helyszíni szervezöje, akiket az Egyetemmel kötött megállapodásban, vagy
szerződésben külön is nevesíteni kell, és a Tüzriadó terv kiürítési rend második bekezdésében
kell nevesíteni.
(l)

Tűzveszélyes

tevékenység

a) Az ,~tűz- és robbanásveszélyes" anyag előállítását, feldolgozását, használatát, tárolását,
forgalomba hozatalát, illetőleg egyéb tevékenységet (a továbbiakban: tevékenység) az I~II., a
közepes kockázat (KK) tevékenységet az I~ lll., "az alacsony kockázat (AK)" tevékenységet az
I~IV., az "nagyon alacsony kockázat (NAK)" tevékenységet a I-V. tűzállósági fokozatha
tartozó létesítményben (helyiségben) szabad folytatni.
b) Tűzveszélyes tevékenység a nyílt lánggal, szikrázással, heves hő fejlödéssel, vagy
robbanásveszélyes anyag felhasználásával járó tevékenység.
c) Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol tüzet vagy robbanást okozhat.
d) Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tüzvédelmi követelményeknek megfelelő,
erre a célra alkalmas helyen, nyílt lángú eszközök, gázégők a szaktantennek bemutató
asztalain, a laboratóriumok oktató asztalain, hegesztés a hegesztőlaboratóriumban és a
gépjavító mühely e célra kialakított területén végezhető.
e) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az előzetesen írásban, a helyszín adQttságainak
ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a
munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységél
közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző, vagy a
Tűzvédelmi Szabályzatban megjelölt személyek kötelezettsége.
t) A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek
tüzvédelmi szakvizsga bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység
végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható

ki.
g) A külső szen·ezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a
tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy a Tűzvédelmi Szabályzatban erre
feljogosított személyeivel egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak
megfelelő tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.
h) Az alkalomszerü tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a
tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához
kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi
szabályokat és előírásokat.
i) Jogszabályban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes
tüzvédelmi szakvizsgával rendelkező~ egyéb tiizveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi
szabályokra~ előírásokra kioktatort személy végezhet.
j) A tüzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak
befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek
tevékenységél közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztositani.
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k) A tüzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző
személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a
munkát végző az ott keletk:ezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles
biztositani.
l) A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszint és annak
környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt
megsztíntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző
személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a
munkát végzőnek a munkavégzés helyszfnét át kell adni tevékenység helye szerinti
létesítmény vezetőjének vagy megbfzottjának, Tűzvédelmi Szabályzatban erre feljogosított
személyek által a tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó engedélyben megnevezett
személynek, vagy szolgálatnak. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és
aláírással igazolni kell.
(2)

Tűzveszélyes

tevékenység engedélyezése

a) Hegesztési, lakatos tevékenységre vonatkozó irásos engedélyt adhatnak ki.
b) N evezettek az engedélyezéshez szükséges tíizvédelmi szakvizsgával rendelkeznek.
Az egyéb, szórakoztató, oktató, bemutató rendezvénnyel esetén, szabad tüz, gáz, perzselő, gáz
égőfej használata, kísérleti bemutatók, valamint a külső munkavállalók által az Egyetem területén
végzendő alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzésre kiadott tűzgyújtási engedélyekkel
kapcsolatos egyeztetésére a létesítmény üzemeltetéséért felelős vezető a tűzvédelmi ilielőadó
véleményezéséveL

(3) Dohányzás
a) Égő dohány nemüt, gyufát tilos olyan helyre tenni, eldobni, ahol az tüzet okozhat.

b) Dohányozni tilos létesitményben, helyiségben, továbbá ott, ahol az tüzet, vagy robbantíst
okozhat. 4
c) A dohányzási tilalmat országos szabványokban meghatározott táblával kell jelölni.
d) Az Egyetem területén a kijelölt helyek kivételével tilos a dohányzás és nyílt láng
használata. A dohányzásra kijelölt helyet, "dohányzásra kijelölt hely"" táblával kell
megjelölni. A kijelölt dohányzó helyen megfelelő számú vízzel telt edényt, vagy nem
éghető hamutartót kell biztositani, úgy, hogy a dohányzás a környezetére tűzveszélyt ne
jelentsen.
(4) Szállitás
a) A tűzveszélyesség osztályba sorolt anyagok szállítására vonatkozó tüzvédelmi előírásokat
jogszabályok, országos és ágazati szabványok előirásai határozzák meg.
b) Magas kockázatú létesftményben, helyiségben, illetve veszélyességi övezetben csak olyan
járművek használhatók, amelyeknél a vonatkozó műszaki és biztonsági előírások
megtartása és a rendeltetésszerű használat esetén tűz- vagy robbanásveszély nem áll fenn.
c) A tűzveszélyességi osztályokba sorolt létesítményben bármilyen, a környezetére gyújtási
veszélyt nem jelentő jármű használható.
d) Tiiz- és robbanásveszélyes anyagot szállító járművön, és tüzveszélyes anyagot szállító
jármű rakodóterén dohányozni, nyílt lángot használni tilos.
4
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folyadékot közúton, illetőleg közúti járművön csak hibátlan állapotú zárt
palackban, kannában, hordóban (továbbiakban: zárt edényben) szabad szállítani.
f) A tüzveszélyes folyadékot tartalmazó zárt edényt a járművön kiöntönyílásával felfelé
fordítva úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az a szállítás közben fel ne dőljön, meg ne
sérüljön.
e)

Tűzveszélyes

(S)Tárolás és raktározás szabályai
a) A létesitményben, helyiségben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szük:séges
anyagot, eszközt szabad tartani; ezek mennyiségét az Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatában a
munkahelyi vezetőnek kell meghatároznia a tüzvédelmi főelőadó egyetértésével.
b) A helyiségből, veszélyességi övezetből, szabadtérbő l, a gépről, a berendezésről, az eszközről,
készülékről, stb. a tevékenység során keletkezet éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de
legalább naponta egyszer el kell távolítani.
c) Az olajjal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem éghető anyagú
edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen tárolni, illetve megsemmisíteni.
d) A tűzveszélyes folyadékot tároló edények, továbbá minden gép, berendezés és készülék stb.
esetében meg kell akadályozni a tüzveszélyes folyadék csepegését, elfolyását. Az esetlegesen
szélfolyó folyadékot nem éghető anyaggal folyamatosan fel kell itatni, és az erre a célra
kijelölt helyen tárolni vagy megsemmisíteni.
e) Tűz- és robbanás veszélyes, különböző halmazállapotú anyagok együtt, vagy tűzveszélyes
anyagokkal együttesen nem tárolhatók kivéve, ha a jogszabály ettől eltérően rendelkezik.
f) Tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nemenként csoportosítva egy
helyen is tárolhatók.
g) Tűz- és robbanásveszélyes anyag, valamint "tűzveszélyes" osztályba tartozó tűzveszélyes
folyadék kiszerelését, csomagolását csak az erre a célra kijelölt és elkülönített helyen szabad
végezni a Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott feltételek mellett. E feltételek betartásáért
az anyag kiszerelését, csomagolAsát elrendelő vezető személyesen felelős.
h) Tűz és robbanásveszélyes anyagot csak jogszabályban, nemzeti szabványban
meghatározott vagy a tűzvédelmi hatóság által jóváhagyott zárt csomagolásban, edényben
szabad tárolni, szállftani.
i) öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra
hatása hőt fejleszthet, tilzet, vagy robbanást okozhat, együtt tárolni tilos.
j) Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét rendszeresen ellenőrizni kell, és a káros
felmelegedést meg kell akadályozni.
k) A"tüzveszélyességi, anyag,
csomagolóanyagát
vagy
edényzetét
TŰZés
ROBBANÁSVESZEL YES, míg a többi tűzveszélyes folyadék csomagolóanyagát, vagy
edényét TŰZVESZÉLYES felirattal kell ellátni, kivéve, ha a jogszabály ettől eltérően nem
rendelkezik
l) Éghető anyagot raktározni, tárolni csak nem éghető anyagból készült állványon, polcon
szabad.
gáznemű
tüzelőanyag
tárolására
vonatkozó
előírásokat
m) A
folyékony
és
jogszabályok határozzák meg.
n) A tárolási egység és a kerítés között 1,0 m távolságot kell hagyni.
o) A raktározás, tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől meg kell tisztítani.
p) A szabadban elhelyezett tárolási egységek között a tárolási egység magasságával azonos
tűztávolságot kell biztosítani.
q) Tetőtérben és talajszint alatti helyiségben, lépcsőházban tüz és robbanásveszélyes anyagot
tárolni még átmenetileg is tilos.
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r) Raktárban az éghető anyagú fódé~ tetőszerkezet és a raktározott éghető anyag között
legalább l ,O m tűztávolságot kell biztosítani.
s) Az adott laborban, munkahelyen tárolható tűzveszélyes folyadék mennyiségét és a tárolás
módját a tűzvédelmi megbízott az adott laborfelelős vezetője véleményének kikérése mellett,
azt figyelembe véve, a labor tűzvédelmi szabályzatában határozza meg. A laborban tárolt
tűzveszélyes folyadék mennyiségét figyelembe kell venni a Tüzriadó terv elkészítésekor.
(6)Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolása
Tűz és robbanásveszélyes tűzveszélyességi folyadékot alkalomszerüen csak szabadban, vagy
jól szellőztetett olyan helyiségben szabad használni, amelyben egyidejilleg gyújtóforrás nincs.
b) Magas kockázatú létesftményben, helyiségben olyan ruha, lábbeli és eszköz használata tilos,
amely gyújtási veszélyt jelenthet.
c) A közepes kockázatú (KK) létesítmények munkahelyein öltözőszekrényt tilos elhelyezni.
Olajos, zsíros munkaruha (ruhatárrendszerű öltöző kivételével) csak fémszekrényben
helyezhető el.

a)

(7)Közlekedési útvonal
a) A tűzoltóság vonulása és müködése céljára az Egyetemen belüli közlekedésre olyan utat kell
építeni, illetőleg olyan területet és űrszelvényt kell kialakítani, amely legalább 8 tonna
tengelynyomású tűzoltógépjármüvek zavartalan vonulására, illetve müködésére alkalmas.
b) Az üzemi helyiségben és raktározásnál legalább a következő szélességü utat kell biztositani:
i) a 40 méternél nem szélesebb üzemi helyiségben, hosszirányban 2,40 méter széles
főközlekedési, valamint 30 méterenként l ,8 m széles keresztirányú köztekedési utat,
ii) A 15 méternél nem szélesebb üzemi helyiségben 1,2 m a 10 méternél nem szélesebb
helyiségben l méter széles köztekedési utat,
iii) éghető anyag zárttéri raktározásánál 5 méter tárolási magasságig 1,8 méter, nagyobb tárolási
magasság esetén 3 méter széles föközlekedési utat, s azon keresztirányban 25 méterenként l
méter széles köztekedési utat.
iv) állványos raktározás esetén a raktározási magasságtól fiiggetlenül 1,2 méter széles
főközlekedési utat és az állványok között 0,8 méter széles köztekedési utat kell hagyni.
c) Az Egyetem köztekedési és vízszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon,
tűzoltógépjármüvel járható állapotban kell tartani.
d) A létesftm.ényben, helyiségben a villamos-berendezés kapcsolóját, a közmü nyitó- és záró, a
nyomásfokozó szivattyú, valamint a tlízjelző és fUstelvezető kezelőszerkezetét, továbbá a
tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a belső köztekedési és a
kiürítési utakat leszűkíteni, raktározás céljára felhasználni még átmenetileg is tilos.
2
e) Az üzemi és raktárhelyiségben a 400 m -nél kisebb alapterületű helyiség és az állványos
raktározás kivételével a :ffiközlekedési út széleit jólláthatóan meg kell jelölni.
f) A kiürltésre számításban vett útvonalon toló, körforgó, illetve billenő rendszerü ajtót
alkalmazni tilos.
g) A kiürítésre számításba vett nyílászáró szerkezetek csak a kiürítés irányába nyílhatnak, és
azokat tilos lezárni mindaddig, amíg a helyiségben tartózkodnak.
h) Tömegforgalmú és tömegtartózkodásra szolgáló létesítményben a nyílászáró szerkezetet
kilincs nélkül egy mozdulattal nyithatóan, és nyitott állapotban önmüködöen rögzítödöen kell
kialaldtani.
i) A 20 fiSnél kevesebb személy tartózkodására szolgáló helyiség kivételével a kiürltésre
számításba vett útvonal kijáratainak nyílásába küszöböt épiteni tilos.
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j) Többszintes épületnek a kiürítésére számításba ven útvonalain éghető anyagok
beépítéséhez, illetve elhelyezéséhez az elsőfokú tűzvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges
a jogszabályban, nemzeti szabványban nem szabályozott esetben.
k) A tömegforgalmú és tömegtartózkodásra szolgáló létesítményben, valamint csarnokokban a
kiürítéskor számításba vett kijáratot, utat és folyosót irán~jelző felirattal kell ellátni.
l) A kiürítési útvonal ajtóinál függöny, szélfogó csak úgy helyezhető, el, hogy az a széthúzásakor
a kijáratot ne szűldtse. A függöny a padló síkját nem érheti el, belső széleit eltérő színü csíkkal
kell megjelölni.

(8)Tüzelö és fűtőberendezések
a) MK kockázati osztályba tartozó létesítményben~ helyiségben csak olyan zárt fűtési rendszer
létesíthető, illetve használható, amel}nek üzemelése a helyiségben gyújtási veszélyt nem
jelent.
b) Az égéstermék elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy az tüzet vagy robbanást ne
okozhasson.
c) Csak engedélyezett típusú, kifogástalan
használni.

műszaki

állapotú

tüzelő-

és

fűtőberendezést

szabad

d) A tüzelőberendezést, illetve a villamos fütőberendezést, készüléket üzemeltetés alatt felügyelet
nélkül hagyni tilos. Ezen rendelkezés alól kivétel az égésbiztosítással ellátott folyadék és
gáztüzeiésü berendezés, valamint az önműködő hőmérsékletszabályozóval ellátott, továbbá a
kifejezetten helyiség fűtése céljára szolgáló, nem nyílt rendszern villamos hősugárzó, villamos
kandalló, villamos kályha és készülék.
e) A fűtést és a felügyeletet a berendezés műk.ödését nem ismerő, a tűzvédelmi szabályokra,
előírásokra ki nem oktatott, vagy cselekvőképességében korlátozott személyre bizni tilos.

f) A tűzveszélyes folyadék és a szilárd tüzelőanyag üzemelésű háztartási tüzelő és fütőberendezés
használata az Egyetem egész területén csak a tűzvédelmi roelőadó előzetes egyetértésével és az
Egyetem vezetőjének írásbeli engedélyével lehetséges ..
g) A tüzelő-, fűtő- és szárítóberendezés, valamint az éghető anyag között olyan tűztávolságot kell
megtartani, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterhelés mellett
se jelentsen az éghető anyagra nézve gyújtási veszélyt.
h) A tüzelő-, fűtő- és szárítóberendezést csak a gyártó, illetve forgalomba hozó által kiadott
Használati Utasításban foglaltak szerint szabad üzemeltetni.
i)

Megfelelő hőszigetelő

alkalmazásakor a

tűztávolság

a

höszigetelőt

gyártó által megállapított

mértékben csökkenthető.

j) tüzveszélyes folyadékot a központi fütőberendezés vezetékétől és a fűtőtesttől legalább l m
távolságra szabad elhelyezni.
k) Túlhevített gőzzel vagy forró vízzel
éghető anyagotelhelyezni tilos.
l) Ahol a

fűtőtestre éghető

védőhurkalatot kell

üzemelő

anyag kerülhet, az
alkalmazni.

központi fűtés esetén a

éghető

fűtőtesten

és a vezetéken

anyag odakerülésének megakadályozására
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(9)Hő-

a)
b)

c)
d)
e)

5

és f"d.stelvezetés
Tűzveszélyességi

osztályba sorolt helyiségben és veszélyességi övezetben tennészetes vagy
mesterséges szellőztetést kell biztosítani Recirkulációs szellőztető berendezést létesíteni tilos.
A szellőztető csatornák szabadba torkoló nyílásait nem éghető anyagú védőráccsal vagy
zsaluval kell ellátni. A nyílásokat úgy kell elhelyezni, hogy külső gyújtóforrás visszalobbanást
ne okozhasson.
A szennyezett levegő kivezetési helyét úgy kell kialakítani, hogy az a környezetét ne
veszélyeztesse.
A szenőztetőrendszer nyílásait eltorlaszolni tilos.
Ha a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag jelenléte során vagy ahol robbanásveszélyes
és tűzveszélyes osztályba tartozó anyag lerakódásával számolni lehet, a konyhai pára és
szagelszívó, laboratóriumi elszívó berendezések esetében, a szeHöztető berendezéseket a
gyártó által meghatározott rendszerességgel tisztítani kell.

(10)Gépi berendezés
a) Azoknál a gépi berendezéseknél, amelyeknél a hőfejlődés, vagy a nyomásemelkedés tüzet
vagy robbanást idézhet elő, a technológiai szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó
berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését, illetve a hőmérséklet vagy a nyomás
további emelkedését meghatározott biztonsági határértéken megszünteti.
b) A munkagépet, ha az abba jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, védőberendezéssel
kell ellátni.
c) A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél a tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg kell
előzni.

d) A tűzveszélyes gépi berendezéseket a gyártó, a forgalomba hozó a biztonságos használatra
vonatkozó technológiai, illetve kezelési utasítással köteles ellátni.
6

(11)Vilégft6 berendezés
a) Az AK, NAK, tűzveszélyességi létesítményben, helyiségben bármilyen világitás használható.
A világítóberendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a
környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.
b) A létesitményben, és a tömegforgalmú és tömegtartózkodásra szolgáló létesitményben,
helyiségben és szabadtéren, továbbá ahol azt jogszabály, vagy a Katasztrófavédelmi Hatóság
előírj~ biztonsági- és irényfényt kell létesíteni.

(12)Villamos berendezés

a)

7

A létesítményben a villamos berendezés, a nyomásfokozó szivattyúkapcsoló, a közmü nyitóés zárószerkezet, a filsteivezető kezelöszerkezet, a tüzvédelmi felszerelés, készülék és a
tüzjelzö helyét jólláthatóan meg kell jelölni.
b) A létesítmény villamos berendezéseinek létesítésére, használatára és felületvizsgálatára
vonatkozó előírásokat jogszabály határozza meg.
c) A létesítmény villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell
kialakítani.

s Módosította: 9/2018. (III. l.) szenátusi határozat. Hatályos: 2018.03 .02-tól.
Módosította: 9/2018. (lll. l.) szenátusi határozat. Hatályos: 2018.03.02-tól.
7
Módosította: 9/2018. (ID. l.) szenátusi határozat. Hatályos: 2018.03.02-tól.
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d) A felügyelet nélkül folyamatosan üzemelő villamos berendez.éshez, továbbá a térvilágításhoz,
a biztonsági berendezéshez és 'ilágításhoz külön leválasztó főkapcselót kell építeni.
e) A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá a
kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.
f) A "\illamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után, továbbá
időszakos, vagy végleges használaton kívül helyezésükkor a villamoshálózatról le kell
választani.
g) A villamos berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik:
1.
300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba
tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy
szabadtér esetén legalább 3 évenként,
ii.
egyéb esetben legalább 6 évenként, tüzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a
tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni dokwnentumokat a létesítmények
üzemeltetéséért felelős vezető őrzi meg.
h) A menekülési útvonalat jelölő elektromos irányfények müködőképességét havonként kell
ellenőrizni, és arról n}ilvántartást kell vezetni.
i) A villamos hálózatban, berendezésekben jelentkezőhibákat csak megfelelő képesítéssel
rendelkező szakember javíthatja ki.
j) Egyetem terilletén használt elektromos gépek, készülékek, berendezése, eszközök a kezelési
utasításukban előirtaknak megfelelő célra, módon és szabályok szerint használhatók.
8

(13)Villám elleni védelem
a) A nem nonna szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor
érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni. A nem norma
szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik,
tűzvédelmi szempontból
a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag
gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási
alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
b) egyéb esetben legalább 6 évenként,
felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott
határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.
A dokumentumokat a létesítmények üzemeltetéséért felelős vezető őrzi meg.

9

(14)Beépitett tűzjelző, tü.zoltó készülék, felszerelés
a) Az Egyetem egységei, illetőleg a létesítmény és a tűzoltóság között, valamint a Főiskolán belül
tiizjelzési lehetőséget kell biztositani.
b) A beépített tiizjelző, tüzoltó, tűzterjedés gátló berendezést, fUst elvezető nyílások állandóan
üzemképes állapotban kell tartani.
c) Az olyan létesítményben, helyiségben és berendezésnél, ahol azt a személyek biztonsága, a
tiiz- vagy robbanásveszély, a különleges rendeltetés vagy érték indokolttá teszi, az elsőfokú
tűzvédelmi hatóság előírása alapján tűzészlelő és jelző berendezést kell létesíteni.
d) A tüzjelző berendezést, készüléket állandóan üzemképes állapotban kell tartani. A berendezés
napi, havi negyedéves és karbantartására vonatkozó félévenkénti ellenőrzését el kell végezni,
és arról nyilvántartást kell vezetni.

8
9

Módosította: 9/2018. (III. l.) szenátusi határozat. Hatályos: 2018.03.02-tól.
Módosította: 9/2018. (Ill. l.) szenátusi határozat. Hatályos: 2018.03.02-tól.
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e) A tűzjelző berendezés központjában a tűzjelzésre és a berendezés kezelésére kioktatott
személynek kell állandóan tartózkodnia A tűzjelző helyekről nyilvántartást kell késziteni és
azt a tűzjelző berendezés központjában ki kell függeszteni.
f) Az Egyetem fövonalú távbeszélő készülékei mellett a legközelebbi készenléti szolgálatot ellátó
tűzoltóság hívószámát (105) és az Európai Unió egységes segélyhívó számát (112) jól
láthatóan fel kell tüntetni.
g) A tűzjelző berendezés üzemeltetése során biztosítani kell:
i) a berendezés üzemképes állapotát,
ii) a jelzések (tűz, hiba) folyamatos felügyeletét, fogadását, melyet az üzemeltetést végző
diszpécserszolgálat és a biztonsági szolgálatok végeznek,
iii) az üzemeltetői ellenőrzés végrehajtását, melyet az üzemeltetést végző diszpécserszolgálat, a
biztonsági szolgálatok, és az Egyetem e feladattal megbízott dolgozója végeznek,
i v) a felülvizsgálat, karbantartás végrehajtását,·
v) az üzemképességet fenntartó vagy helyreállító javítást, tisztítást, cserét, melyet vállalkozási
szerződés alapján külső vállalkozóvégez, és
vi) az üzemeltetéshez szükséges dokumentációt.
h) AmennYJ.Öen az átjelzés nem megfelelően műk:ödik, arra az időintervallumra a berendezés
felügyeletére legalább két föt kell biztosítani folyamatosan, egy időben, ha a jelzéseket
megjelenítő eszköz felügyeletén túl más, a helyiség esetleges elhagyását igénylő feladatuk is
van. A két személy közill egynek folyamatosan a jelzéseket megjelenítő eszköz helyiségében
kell tartózkodnia.

i) Az üzemeltetést - felügyeletet, kezelést, ellenőrzést - ellátó személyt a munkába álláskor,
valamint a tűzjelző berendezésen eszközölt bármely változtatás alkalmával, és évente
legalább egy alkalommal a tevékenység végzéséhez szükséges ismeretekről ki kell oktatni, és
az oktatás tényét rögzíteni kell jegyzőkönyvben. A jegyzőkönyv tartalmazza az oktatást
végző(k), oktatott munkavállalók azonosítását (megjelölve, hogy kezelő-, vagy ellenőrző
feladatokat lát el), oktatás időpontját, oktatási tematikát, valamint annak rögzítését, hogy az
oktatott munkavállalók képesek biztonsággal kezelni, ellenőrizni az adott tiizjelző rendszert,
oktató és oktatottak aláírását.
j) Az oktatás tartalma, módja tegye lehetővé az adott tűzjelző rendszer biztonságos kezelését,
gyors reagálást, a kezelési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok ismeretét, így különösen:
• tűzjelző rendszer működése, felépítése (zónák, érzékelők, kézi-, hang jelzés adók,
tűzjelző központ, stb.) vezérlések ismertetése
• tűzjelzés, téves jelzés, hibajelzés azonosítása
• tűzjelző központ kezelése jelzések esetén
• napi-, havi-, negyedéves ellenőrzési feladatok, ezek végrehajtásának módja
• üzemelési napló vezetésével kapcsolatos feladatok, napló tartalmi ismertetése
• karbantartó szervezet elérhetősége

k) Az adott létesítményben kezelői, ellenőrzési feladatra kijelölt új személy abban az esetben
láthat el felügyeletet, kezelői, ellenőrzői feladatot, amennyiben a tűzjelző központ kezelésére,
ellenőrzésére irányuló oktatásban részesült, a központ kezelését, tűz, tűzjelzés esetén
szUkséges teendőket ismeri.
l) Az oktatást a beépített tűzjelző rendszer jogosult felülvizsgálója, karbantartója végzi.
m) A tűzjelzést adó létesítmény tulajdonosa, üzemeltetője, kezelője, használója, és a
távfelügyeleti központ Uzemeltetője közötti szolgáltatói szerzödés tartalmazza a téves
riasztásokból bekövetkező események - mint a kivonulás vagy a vonulásból való visszahívás
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- elfogadható számát és az ezen felül
megtérítésének felelősségét és módját.

történő eseményekből

származó költségek mértékét,

n) A berendezés - közte a tűz- és hibaátjelző - tervszerű, részleges vagy teljes üzemszünetét, a
kikapcsolás előtt legalább 5 munkanappal írásban, a 24 órán belül el nem hárítható
meghibásodás! haladéktalanul telefonon jelezni kell a Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Kecskeméti
Katasztrófavédelmi
Kirendeltségén.
(Kecskemét, Deák Ferenc tér 4., 76/502-810, e-mail: 'kecskemet.hot@katved.gov.hu')
o) A berendezés tervszerű üzemszünetének, meghibásodásának esetén a biztonsági feltételeket
az Egyetem a helyi kockázatnak megfelelően biztosítja.
p) A helyi felügyeletet kiváltó átjelzés meghibásodása esetén a berendezés
haladéktalanul gondoskodni kell.

felügyeletéről

q) A téves riasztások elkerülése érdekében az érzékelők tűzjellemzőjére hasonlító hatás idejére
az adott zóna, vagy zónák kiiktatása, akkor lehetséges, ha
• a kiik:tatott zóna csak a téves riasztAst okozó hatás helyiségében lévő automatikus
érzékelők működését korlátozza,
• a kiiktatott zóna a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő kézi jelzésadók
müködését nem korlátozza,
• a berendezés müszaki kialakítását ismerő szakemberrel a zónakiiktatás körülményei
egyeztetve vannak olyan módon, hogy az a létesítéssel, karbantartással,
felülvizsgálattal összefüggö jogokat, kötelezettségeket nem sérti és
• a zóna kiiktatásának és visszaállításának körülményei, annak felelősségi köre, az
ellensúlyozó intézkedések a Tűzvédelmi Szabályzatban rögzítve vannak
r) A berendezés-köztea tűz- és hibaátjelzö- tervszerű, részleges vagy teljes üzemszünetét,
a kikapcsolás előtt legalább 5 munkanappal írásban, a 24 órán belül el nem hárítható
meghibásodás! haladéktalanul telefonon jelezni kell az első fokú tűzvédelmi hatóság által
meghatározott helyen.
s) A bejelentés tartalmazza:
az üzemszünet kezdetét és végét,
a védelemből kieső területek leírását (szükség esetén rajzát) és
a kockázat ellensúlyozására teendő intézkedéseket, valamint
az ennek végrehajtásáért felelős személyek nevét.
t) Abejelentést az üzemszünetet, kiiktatást igénylő tevékenység felelős müszaki vezetőjével
történt előzetes egyeztetés alapján és ellenjegyzésével a tűzvédelmi referens e teszi meg,
u) Az ellensúlyozó intézkedéseket írásban szükséges rögzíteni, az intézkedések kidolgozásába
a kiiktatást, kikapcsolást indokoló tevékenység felelőse előzetesen egyeztet az Egyetem
képviselőj ével.
v) Zónakiiktatás a karbantartó, felülvizsgáló gazdálkodó szervezettel
alapján történhet.

előzetes

egyeztetés

w) A kiiktatást (ezzel kapcsolatos szerelési munkálatokat) a karbantartó, felülvizsgáló
gazdálkodó szervezet Gogosult személy) végezze.

x) Az ellensúlyozó intézkedések az adott terület sajátosságai, a kiiktatás időtartam, és
zónaterület nagysága, védelem nélküli zóna terület sajátosságai alapján kerülnek
meghatározásra, amelynek során az alábbiakat szük:séges figyelembe venni:
átalakítással, lu'bával érintett terület elektromos leválasztása
a tevékenységnek megfelelő, illetve tűzveszélyes tevékenység esetén a tűzveszélyes
tevékenység engedélyében meghatározott, hatályos jogszabályoknak megfelelően

21
felOlvizsgált, a munkaterületen keletkezitető töz oltására alkalmas, elegendő - számú
tűzoltó felszerelés, készülék elhelyezése
a munkálatokat végző (beleértve külső vállalkozást is) a napi tevékenység
befejezését követően, illetve amennyiben tűzveszélyes tevékenység indokolttá válik,
ennek befejezését követően, a helyszínt és annak környezetét tüzvédelmi
szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, amely
tüzet okozhat
a munkálatokat végző (beleértve külső vállalkozást is) tűz esetén, illetve egyéb olyan
rendkívüli esetben, amely az átalakítással érintett terület és/vagy azon kívül eső
terület, épületrészek rendeltetésszerű működését, illetve az ott tartózkodék
biztonságát veszélyezteti, azonnal köteles értesíteni a biztonsági szolgálatot, ennek
hiányában az adott létesítmény vezetőjét, annak érdekében, hogy a szükséges
intézkedés az erre illetékes megtegye
élőerős biztonsági szolgálat hiányában munkaidőn kivüli a tervszerű leállítás idejére
felügyeletet kell biztosítani
egyéb ellensúlyozó intézkedés: adott terület, tevékenység alapján meghatározandó
amennyiben az érintett területen Vállalkozói tevékenység folyik, a szükséges
ellensúlyozó intézkedéseket és kapcsolódó feleJösségek meghatározását a
Vállalkozói szerződésben/Megbízási szerződésben kell rögzíteni.
10

(15)Tiizoltó-vízforrások
a) A tiizoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerintijelzőtáblával kell jelölni.

b) A tűzoltó vízforrások üzemképességét, akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell.
c) A szükséges oltóvíz mennyiségét a kialakított vízvezeték hálózaton állandó jelleggel
biztosítani kell, a tűzivíz hálózat nyomásfokozó szivattyúit állandó üzemképes állapotban
kell tartani, indító kapcsoló akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell.
d) Gondoskodni kell arról, hogy a vízvezeték hálózat a
legalább l órán keresztül.

megfelelő

vízmennyiséget biztosítsa,

11

(16)Biztonsági jelzések
a) 1,8 - 2,5 m magasságban elhelyezett tűzvédelmi jelekkel (10. függelék) kell megjelölni az
elhelyezett
a. ttizoltó készülékeket,
b. fali tűzcsapokat
b) A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági j eleket az eszköz, felszerelés felett legalább l ,8
méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok
könnyen felismerhetőek legyenek, a 12. függelék ábrája alapján.
c) Az Egyetem épületben a szintszámot jelölni kell minden lépcső vagy lépcsőház csatlakozó
szintjén.
d) A kijárati és vészkijárati ajtót az ajtó :tOlé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó
mellett menekülési jellel kell megjelölni. A menekülési jelet tilos az ajtóra szerelni.

10
11

Módosította: 9/2018. (III. l.) szenátusi határozat. Hatályos: 2018.03.02-tól.
Módosította: 9/2018. (III.l.} szenátusi határozat Hatályos: 2018.03.02-tól.
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(17)Rendezvények
a) Zenés, táncos rendezvény megtartása esetén, épíunényekben 300 főt meghaladólétszám esetén
az építmény üzemeltetője, valamint szabadtéri, l OOO főt meghaladó rendezvények esetében a
rendezvény szervezöje köteles a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá
tételéről szóló 23/2011. (111.8.) Korm. rendelet szerinti engedély iránti kérelmet benyújtani a
település jegyzőjéhez a rendezvényt megelőző húsz nappal.
b) Szahadtéri rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos menekülés, menekítés
érdekében menekülési lehetőséget kell biztositani.
c) A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát - a napnyugta utáni időszakban is
látogatható rendezvény esetén - világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni. A
jelölések láthatóságát oly módon kell biztositani, hogy a résztvevők számára a szabadtéri
rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés
látható és felismerhető legyen.
d) A jelölések, biztonsági jelek legkisebb mérete 1200 x 600 mm.
e) A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény területén a köztekedési útvonalak
megvilágítását biztositani kell.

t) A szabadtéri rendezvény területén közterületi világítással rendelkező köztekedési és
menekülési útvonalakon, külön megvilágitás és a megvilágításhoz tartalék energiaforrás
kiépítése nem szükséges.
g) A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget - a várható
legnagyobb létszámot alapul véve- biztositani kell olymódon, hogy az adott pont 40 méteres
körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.
h) Az egymás mellett elhelyezkedő szabadtéri rendezvények kiüríthetöségét a rendezvény
helyszíneket együttes vizsgálatával kell meghatározni, egymásra hatásuk figyelembevételével
úgy, hogy a g) pont szerinti követelmény teljesüljön.
i) Menekülésre nem vehetőfigyelembe 25%-nál meredekebb lejtő, emelkedő és olyan terület,
amelynek esetében a gyalogos közlekedés lehetősége korlátozott.
j) A rendezvényen a menekülésben korlátozott személyek számára a menekülés, menekítés
lehetöségét a rendezvény szervezőjének kell biztositani.
k) A szabadtéri rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének
legalább 2,5 méternek kell lennie.

l) Szabadtéri rendezvények menekülésre
megvilágitás nem alkalmazható.

figyelembevett

útvonalán

nyilt lánggal járó

m) A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők
menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú
biztonsági személyzetet~ de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre l főt kell
biztositani, melynek meglétéért a rendezvény szervezöje felel.
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n) Ha a rendezvényen jellemzően menekülésben korlátozott személyek, l O év alatti gyerekek, 60
év feletti, vagy mozgásukban, cselekvő képességükben korlátozott személyek jelenléte
várható, akkor a rendezvény alatt minden megkezdett l 00 fő résztvevőre legalább l
főbiztonsági személyzetet kell biztositani.
o) Ha a szabadtéri rendezvény területén telepítenek legalább 2 méter képátlóval rendelkező
kivetítöt, azon a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalait, biztonsági
tájékoztató pontjait be kell mutatni legalább a rendezvény, koncert megkezdése előtt,
szünetében és a végén.
p) Ha önkéntes vállalás úgán legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítöt nem telepítenek a
rendezvény területén, akkor a hangosító rendszeren, berendezésen vagy villamos hálózattól
független hangosító eszközön keresztül kell megtenni az (előző) bekezdés szerinti
tájékoztatást, kiegészítve a tűz- vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők
ismertetésével.
q) Ha hangosító rendszer nem kerül kiépítésre, akkor a szabadtéri rendezvény területét és
adottságait figyelembe véve minden megkezdett 3000 m2 területre legalább l db villamos
hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben tartani.

r) Ha hangosító rendszer kiépítésre kerül, de a tartalék energiaellátása legalább 30 percen át nem
biztosított, akkor annak kiegészítésére a fentebb meghatározott számú, villamos hálózattól
független hangosító eszközt kell készenlétben tartani.
s) A hangosító rendszert és a villamos hálózattól független hangosító eszközöket a pánikhelyzet
kialakulásának megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk irányítására
késedelem nélkül alkalmazni kell.
t) Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett - a rendezvényen
részt-vevők számára kialakított - terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt.
u) A szabadtéri rendezvény megközelítésére és annak területén a tűzvédelmi hatósággal
egyeztetett, a tűzoltó gépjárművek köztekedésére alkalmas utat kell biztositani.
v) A helyszfn és a tervezett létszám ismeretében az illetékes elsőfokú tűzvédelmi hatóság a
rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében megfelelőszámú tűzoltó gépjármű és hozzá
tartozó személyzet felügyeletét írhatja elő, melynek költségét a rendezvényszervezője viseli.
w) A felvonulás- vagy verseny jellegű szabadtéri rendezvények esetén a szabadtéri
rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok csak a gyülekezési pontok esetében
alkalmazandók.
x) A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseketa zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet
szerinti zenés, táncos rendezvények kivételével - a rendezvény szervezője köteles írásban
meghatározni és a rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az
illetékes elsőfokú tűzvédelmi hatóságnak eljuttatni.
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y) A szabadtérre szet-vezett rendezvények tűzvédelmi előírásait a szervező, vagy a szervezővel
kapcsolatban álló, az Egyetem rendezvényszet-vezéssel megbízott dolgozója a tüzvédelmi
szakreferenssei eg}'iittműködve határozza meg.
z) A rendezvény szervezője gondoskodik a rendezvény megkezdése előtt, annak folyamán
feladatot ellátó személyek dokumentált tűzvédelmi oktatásáról, melyet a rendezvény teljes
időtartama alatt a helyszínen kell tartani.
aa) A

tűzvédelmi előírásokat,

biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentációt a rendezvény
a szabadtéri rendezvényt vagy annak megszüntetésének bejelentését követően
legalább egy évig meg kell őriznie.
szet-vezőjének

(18)Járművek

a) Az Egyetem által üzemeltetett járműveket megfelelő tűzoltó készülékkel kell ellátni, a tűzoltó
készüléknek állandóan hozzáférhetőnek és vontatás esetén a vontató és a szállítmány
tűzvédelmére egyaránt felhasználhatónak kell lennie.
b) A jármű előmelegítésére csak olyan eszköz, anyag használható, amely tüzet vagy robbanást
nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos.
c) A járó motorújármü üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni tilos.
d) A jármüutasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos.
e) A gépjárműtárolóban álló jármű villamos berendezését feszültség mentesíteni kell az erre
kialakított müszaki eszközökkel, az indítókulccsal, ha van ilyen szerkezet a járműbe építve,
akkor az áramtalanító kapcsolóval.
f) Gépjárműtároló helyiségben vagy tároló helyen üzemanyagot, éghetőfolyadékot, gázt lefejteni,
a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a
gázüzemanyag-ellátó berendezésen javítást végezni tilos.

(19)Szabadtéri tűzgyújtás szabályai

a) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel
összefiiggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri
égetése tilos.
b) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet
éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.
c) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyévellegfeljebb
l O ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
d) Az szabadban égetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, ezért az ide
vonatkozó belsőengedélyezési szabályokat be kell tartani.
e) Az Egyetem és ingatlanainak területén szabadban, vagy kereskedelmi sátorban tervezett nyilt
lángú berendezés, vagy szabad tűz használatát az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre
vonatkozó szabályok szerint lehet végezni.
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13.§ TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK HASZNÁLA TI SZABÁLYAI
(l) Oltóvíz
a) A tűzoltáshoz az Egyetem oltóvizet köteles biztosítani:
Az oltóvizet az egyéb vízszükséglettől fliggetlenül,
i) NAK osztály esetén legalább fél órán keresztül,
ii) AK osztályesetén legalább egy órán keresztül,
iii) KK osztály esetén legalább másfél órán keresztül,
iv) MK osztály esetén legalább két órán keresztül folyamatosan biztosítani kell.
b) A vízvezetéki hálózatban a vízkivétel szempontjából legkedvezőtlenebb tűzcsapnál, az oltóvíz
szükséglet figyelembevétele mellett legalább a következő vízoszlop-méterben mért kifolyási
nyomást kell biztositani:
c) Az Egyetemnél az oltóvizet földalatti, földfeletti ·tűzcsapokról szerelvénnyel ellátva kell
biztositani. A tűzcsapokra és szerelvényeikre vonatkozó követelményeket jogszabály
határozza meg.
d) A tűzcsapokat állandóan hozzáférhetöen kell tartani, járművel, anyaggal stb. eltorlaszolni
ideiglenesen is tilos.
e) A toldalatti tűzcsapok mellett a tűzoltó gépjárművek részére felállAsi helyet kell biztosítani
úgy, hogy legalább egy nyomsávú köztekedési út szabadon maradjon.
f) Az oltóvíz szolgáltató berendezések és a tűzcsapok karbantartását, ellenőrzését.(fél évenként)
fagy elleni védelmét biztosítani kell.
g) A tűzcsapokat és az 50 m3-es oltóvíztárolót jelzőtáblával kell ellátni. Ezeket, valamint a
tűzcsapok és a szerelvények felülvizsgálatára, karbantartására vonatkozó előírásokat az
Országos Tüzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.(XII.5.) BM rendelet határozza meg.
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(2)Tűzoltó berendezés, készülék felszerelése

a) Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani
o az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
o ahol e rendelet előírja és
o jogszabályban meghatározott esetekben az alábbiak szerint

Oltóanyag,
egyseg
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B
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3
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MSZEN1866
szabvány
surinti

13A
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Módosította: 9/2018. (III. l.) szenátusi határozat. Hatályos: 2018.03.02-tól.

tűzosztály
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12
+2

b) Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is
előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására
alkalmas, melyekhez különbözö oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyagegységet kell figyelembe venni.

27
c) A tfizoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy
a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt
felhasmálható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.
d) Az elhelyezett tűzoltó készülékeket tűzvédelmi jellel kell megjelölni.
e) Készenlétben tartandó tűzoltó készOlékeket az üzemeltetési napló tartalmazza.
f) Tűzoltó készOléket, eszközt, felszerelést és anyagot a raktárból kiadni, illetve lecserélni,
valamint ezeket beszere.mi csak a tűzvédelmi föelőadó egyetértésével szabad.
g) Az elhasznált tűzoltó készülékekről minden esetben haladéktalanul jegyzőkönyvet kell
felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
o a felhasználó személy(ek) adatait,
o a felhasznált készülék pontos megnevezését,
o a felhasználás okát, illetve körülményeit,
o a felhasználás időpontját,
o az egység megnevezését, amelyre a készülék terhelve van.
A felvett

jegyzőkönyv

főelőadó~

eredeti példányát 48 órán belül meg kell küldeni a tűzvédelmi
egy példányát pedig az egység tűzvédelmi iratai között l évig meg kell őrizni.

h) A tdzoltó berendezést, készOléket, eszközt, felszerelést és évente kell felülvizsgálni,
negyedévenként házi ellenőrzést kell végezni és arról nyilvántartást kell vezetni.

14.§ ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG
(l) A tűzveszélyes tevékenység végzésének tűzvédelmi előírásai.
a) Alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzés engedélyezésére a következő személyek jogosultak:
b) A létesítményüzemeltetéséért felelős vezető a tűzvédelmi föelőadó véleményezéséveL
c) Hegesztő-mémöki szakképesítéssel, tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező dolgozó, aki
rendelkezik az engedélyezéshez szükséges dékáni megbizással.
d) Az engedélynek tartalmaznia kell a tevékenység:
o időpontját,
o helyét,
o leírását,
o a munkavégzök nevét, a tűzvédelmi szakvizsga bizonyitvány számát,
o a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.
e) Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tiizvédelmi követelményeknek megfelelő,
erre a célra kijelölt helyen szabad végezni.
f) Alkalomszem tűzveszélyes tevékenységet csak meghatározott személyek valamelyikének
előzetes írásbeli engedélye alapján szabad végezni.
g) Az Egyetem területén külső vállalat által végzett alkalomszerü tűzveszélyes tevékenységre az
engedély kiadása a külső vállalat illetékesének (pl. igazgatójának vagy megbízottjának)
feladata. Az engedélyt azonban az Egyetem engedélyezésre jogosult dolgozói eggyel
láttamoztatni kell, aki azt szük.ség esetén "a helyi sajátosságoknak megfelelő tűzvédelmi
előírásokkal" köteles kiegészíteni.
h) Tüzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott, a
tüzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet pedig érvényes tüzvédelmi szakvizsgával
rendelkező személy végezhet.
i) Tűzveszélyes tevékenységet tilos végemi minden olyan helyen, ahol az tüzet, vagy robbanást
okozhat mindaddig, amig a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították.
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j)
k)
l)

m)

n)
o)

Tűzveszélyes

környezetben végzett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez a kezdéstől a
befejezésig az engedélyező felügyeletet köteles biztosítani.
Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező az ott keletkezhető tiíz oltására
alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak
környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt
megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyezőnek be kell jelentenie.
A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a
környezetére tüz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen. E tevékenységhez is szükséges
előzetes írásbeli engedély.
A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni tilos, s veszély
esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának szfnhelyén olyan eszközöket, illetve
felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható,
illetőleg a tűz eloltható.

IV. EGYES HELYISÉGEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK
(l) A mozgássérült vagy mozgásában korlátozott személyeket, hallgatókat a teremben úgy kell
elhelyezni, hogy azok közvetlenül az ajtó melletti padsorokban foglaljanak helyet szűkség
esetén menekülésük biztosítva legyen
(2) A tantennekben nyílt lánggal, szikrázással, heves hőfejlődéssel járó munka, kísérlet, bemutató
csak előzeteses kiadott alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó engedély apján
végezhető.

(3) Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a
környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.
(4) A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell
kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készUlékekre, amelyek rendeltetésükből
következöen folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt
állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.
(5) A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a
villamos tápellátásról le kell választani.
(6) A foglalkozások (órák) előtt ellenőrizni kell a műszerek, készülékek, berendezések állapotát.
(7) A hallgatókkal való foglalkozások alkalmával állandóan jelen kell lennie a foglalkozás
vezetőjének, aki elsődlegesen felelős az ott folyó tevékenységért A foglalkozások
megkezdésekor, fel kell hívni a hallgatók figyeimét a várható veszélyre, tűzvédelmi
problémákra és azok megelőzésének, elhárításának módjaira.
(8) A helyiségekben csak a folyamatos, napi munkavégzéshez szükséges anyagok, vegyszerek
tárolhatók, a tárolás szabályainak betartásával.
(9) A tantennekben csak engedélyezett típusú berendezések, készülékek használhatók! Ez alól a
kísérleti eszközök képeznek kivételt, de azok esetében is törekedni kell a biztonságos
kialakításra és használatra.
(10)
Elektromos üzemű gépi berendezések üzembe helyezésénél figyelembe kell venni a
berendezés elektromos teljesítményét és a villamos hálózat teljesítmény-leadó képességét. El
kell kerülni a hálózat túlterhelését.
(ll)
Csak kifogástalan müszaki állapotú, szabályosan szerelt berendezést, aljzatot és
\·i lágítást szabad használni.
(12)
Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerü használata esetén
a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.
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(13)
A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki
kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből
következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt
állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.
(14)
A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kivül helyezésük esetén
a villamos tápellátásról le kell választani.
(15)
Az iratok elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy azok ne kerüljenek az elektromos
berendezések, világítótestek veszélyes közelségébe, azok lehűlését, szellőzését ne
akadályozza, illetve a világító egység az iratokra meghibásodása esetén se jelentsen gyújtási
veszélyt.
(16)
A lezárt helyiségek (irodák, laborok, raktárak, kapuk stb.) kulcsait a biztonsági
szolgálat helyén kell tárolni. Kulcshiány esetén a portás, biztonsági szolgálat jelentése alapján
az üzemeltetéssel, gondnoki feladatokkal megbízott személynek intézkednie kell a pótlásáról.
Az intézmény területén nyílt lánggal járó munkát (pl. hegesztést) a hegesztőműhelyt kivéve
csak "az alkalomszerűen végzett tüzveszélyes tevékenységre szóló engedéllyel"lehet végemi.
(17)
Az Egyetern helyiségeiben tilos a dohányozás! Csak a kijelölt dohányzóhelyen
engedélyezett a dohányzás.
(18)
Az irodákban kiegészftő fütésként elektromos fűtő, melegítő berendezést használni
tilos.
(19)
Kerülni kell az égő, izzó illatosítók, nyílt lángú mécses, más nyílt lángú eszközök
használatát, amennyiben ez elengedhetetlen, a helyszínen folyamatos személyi felügyeletet
kell biztositani, és gondoskodni annak igénybevétel utáni biztonságos eloltásáróL Az ilyen
jellegü tevékenységet előzőleg az alkalomszerü tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére
vonatkozó előirások szerint kell engedélyezni.
(20)
Világítótestekre éghetőanyagból készült dekorációt elhelyezni tilos!

V. RENDEZVÉNYEK ÉS EGYÉB EGYSÉGEK TŰZVÉDELME
(l) A rendezvények alkalmával az ajtókat nyitható állapotban kell tartani a kiüritési utat bezárni,
leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
(2) A biztonsági és irányfény világítás egységeit letakarni, vagy kikapcsolni nem szabad.
(3) A rendezvények megkezdése előtt az üzemeltetőnek ellenőriznie kell a tűzoltó eszközök
rendeltetési helye szerinti meglétét, megfelelő állapotát, a biztonsági és irányfény világítás
miiködését, a kijáratokat, az ajtók kinyitását
(4) A helyiségekben pirotechnikai eszköz nem használható és nem tárolható. llyen anyagot még a
rendezvények részeként sem szabad alkalmazni.
(5) Az udvaron szervezett rendezvényekről előzetesen egyeztetni kell a Vagyongazdálkodási Iroda
vezetőjével, rendezvénytervet kell késziteni
(6) Szabadban üzemeltetett tüzelőberendezést, tüzet használni csak az alkalomszerü tüzveszélyes
tevékenységre vonatkozó szabályok szerint szabad.
(7) A szabadban használt Wzelőberendezést, tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad. Veszély esetén
vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
(8) A rendezvényeken a szervezők a tevékenysége részeként, vagy szerződés alapján
tevékenykedők, nyílt lángú, szikrázással vagy heves hőfejlődéssel járó tevékenységét (főzés,
sütés, szabadban, sátorban vagy büfé kocsiban, egyéb jellegű égetés, tűzijáték, pirotechnika
alkalmazása, egyéb,) az alkalomszerű t\izveszélyes tevékenységnek megfelelöen előzetesen
írásban kell engedélyezni. Az engedélyt a tevékenységet elrendelő személy adhatja ki, az
Egyetem erre jogosult személyeivel történt egyeztetés alapján. Ezen személyek a
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tevékenységet elözetes bejelentés nélkül ellenőrizhetik, szabálytalan tevékenység esetén azt
felfüggeszthetik
(9) Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket, illetőleg
felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható,
illetőleg a tűz eloltható.

VI. ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS
(l) Az Egyetem köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos
felülvizsgálatáról, karbantartásáról az Országos Tüzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.
(XII.5.) BM rendelet 18. sz. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott módon és
gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni. Ezen feladatok elvégzésére
intézkedésre jogosult személyek az Egyetem teljes területén:
a) üzemeltetési vezető
b) a felújított épületek tekintetében az üzemeltető cég vezetője.
(2) Az intézkedésre jogosult személy (a továbbiakban üzemeltető) köteles a működő képességet
kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomására jutását, a müködésképtelenség
megállapitását tartalmazó iraton aláírásával és az aláirás dátumának feltüntetésével igazolni. A
dok:urnentálásra a berendezések ellenőrzési, vagy üzemeltetési naplója, vagy a tüzvédelmi
berendezések ellenőrzéséről készített nyilvántartás szolgál.
(3) Az üzemeltető köteles az érintett müszaki megoldás rendkivüli felülvizsgálatáról és a hibák
kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására jutása
után azonnal, egyéb esetben legfeljebb l Omunkanapon belül gondoskodni, ha :
a) az érintett müszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tűzeset, tüzriadó
gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy
b) az érintett müszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő
működésre.

(4) Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálato~ a karbantartást és a javítást el kell
végezni és annak eredményét irásban kell dokumentálni. Tűzjelző központok, sprinkler
esetében az ellenőrzési naplóban, az egyéb tűzvédelmi berendezés, a tüzoltó vizforrások, és
tűzoltó készülékek ellenőrzései és javításai a tüzoltó készülékek nyilvántartásában, villamos
berendezések időszakos felülvizsgálatát a vizsgálatról készített jegyzőkönyvben, az
ellenőrzésen feltárt hibák megszűntetését jegyzőkönyvhöz csatolt, a hibák megszüntetésére
vonatkozó kivitelezői nyilatkozattal van dokumentálva. Az egyéb tűzvédelmet befolyásoló
hibák az intézmény ügyrendjének megfelelően elektronikusan vagy papfralapon működő
hibabejelentőn, a javítás munkalapon van dokumentálva.
(5) Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és a
javítás során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó
elöírásait.
(6) Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenörzés során:
a) vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét,
b) szemrevételezéssel, és ha e rendelet előírja, gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett müszaki
megoldás működőképességét, ennek keretében ellenőrzi az előfrtakat, valamint
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c)
d)
e)

f)

szemrevételezéssel ellenőrzi a tűz- és füstgátló ajtók működését, vezérlését, az ajtókon a
"Tűzgátló ajtó" vagy a "Füstgátló ajtó" feliratok meglétét
az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak idő
tartama alatt írásban dokumentálja és
a mdködöképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a müködésképtelenség megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jelzi.
az üzemeltelői ellenőrzéseket a kancellár és a felújított épületek esetében a megbízott
üzemeltető cég végzi/végezteti el.

Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás:
kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről,
sértetlen állapotáról,
észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéröl,
működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről,
működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki
megoldás állapotáról és
f) működőképességét, mdködését kedvezőtlenül befolyásoló szennyezödés vagy környezeti
körülmények jelenlétéről való szemrevételezéses meggyőződést.

(7)
a)
b)
c)
d)
e)

(8) Az

üzemeltetői

ellenőrzés

kiváltható automatikus

ellenőrzéssel,

ha az automatikus

ellenőrzőrendszer:

a) az üzemeltetői ellenőrzést végző személy feladatát az előírt gyakorisággal ellátja és
b) az ellenőrzés elvégzését és eredményét hatósági ellenőrzés során bemutatható formában
dokumentálja.
(9) Az ellenőrzésre jogosult személy az időszakos felülvizsgálat során:
a) vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás megtörténtét, dokwnentálását,
szükségességét,
b) szemrevételezéssel, gyakorlati próbával, szükség szerint megbontással, szét- és
összeszereléssel, méréssel és a mérési eredmények értékelésével meggyőződik a
működőképességről és a hatékonyságról,
c) a felülvizsgálat elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja és
d) a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a
működöképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az ellenőrzés befejezését
követően azonnal az üzemeltetőnek frásbanjelzL
(l O)
A jogosult személy a rendkivüli felülvizsgálatsorán elvégzi az időszakos
felülvizsgálatot, amelynek keretében vizsgálja az érintett müszaki megoldás
müködésképtelenségét vagy nem megfelelő működését kiváltó okokat, körülményeket is. A
rendkívüli felülvizsgálat elvégzését írásban dokumentálja és az üzemeltetőnek l példányt
annak elvégzése után a helyszínen átad vagy 5 munkanapon belül részére megküld.
(ll)
A jogosult személy a karbantartás során:
a) vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos felülvizsgálat megtörténtét,
dokumentálását, szükségességét,
b) elvégzi a gyártó által előírt karbantartási feladatokat,
c) a karbantartás elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja,
d) a miiködöképességet. hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt, és a
mük:ödőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés
helyszfnén annak időtartama alatt írásbanjelzi és

32
e) indokolt esetben az üzemeltetőnekjavaslatot tesz a karbantartás gyakoriságának sürítésére.
(12)
Az üzemeltető köteles az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás, az időszakos és a
rendkívüli felülvizsgálat során megállapított hibák ja"itásáról a hiba súlyosságától függöidőn
belül gondoskodni. A hiba súlyosságát a jogosult személy, üzemeltetői ellenőrzés esetén az
üzemeltető vagy az általa megbízott személy a következő bekezdésben foglaltak
figyelembevételével állapítja meg.
Súlyos, haladéktalanuljavítandó hibának minősül:
(13)
a) a tűz- vagy robbanásveszélyt okozó hiba vagy
b) az érintett műszaki megoldás tűzvédelmi rendeltetésének betöltését gátló hiba.
(14)
Az üzemeltetőnek a felülvizsgálat, karbantartás, javítás idején csökkenővédelmi szintet
alkalmas megoldásokkal ellensúlyoznia kell. Az ellensúlyozás keretében az üzemeltető:
a) a vonatkozó műszaki követelményben foglalt megoldást alkalmaz,
b) fettiiggeszti az üzemelést, használatot, tevékenységet a védelmi szint helyreállásáig,
c) azonos védelmi szintet biztosító tartalék műszaki megoldásokat helyez készenlétbe vagy
d) a tűzvédelmi hatósággal előzetesen egyeztetett más megoldást alkalmaz.
(15)
Az üzemeltető kötelezettségeinek végrehajtását más személy vagy szervezet írásos
megállapodásban teljes körűen vagy részben átvállalhatja. A más személy vagy szervezet
kötelességei megegyeznek az üzemeltetőével.
(16)
Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés megfelelő
végrehajtásához szükséges ismeretekkel és az üzemeltet ő által kiállított, erre vonatkozó
írásbeli meghatalmazássaL Az Egyetem által ellenőrzésre feljogosított személyek a feladat
ellátásához szükséges tűzvédelmi szakvizsgával, megfelelő szakképesítéssel rendelkeznek.

Vll. TŰZVÉDELMI OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK
a) Az Egyetem gondoskodik arról, hogy munkavállalói, hallgatói a tűzvédelmi jogszabályokban
meghatározott előírások szerint végezzék a tevékenységüket vagy a létesítmény, építmény,
helyiség igény-be vevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák.
b) Ennek érdekében az Egyetem dolgozóit munkába állást megelőzően előzetes, ezt követően
évente egy alkalommal ismétlődő, szükség szerint (pl. más munkakörbe, munkaterületre való
áthelyezéskor, három hónapnál hosszabb távollétből visszatéréskor, új berendezés
telepítésekor, új technológia bevezetésekor, tűzesetet követően) rendkívüli tüzvédelmi
oktatásban kell részesíteni.
c) Az oktatás terjedjen ki a létesítményre vonatkozó tűzvédelmi szabályzat, a használati
szabályok~ a beépített és készenlétben tartott tűzvédelmi eszközök berendezések, a tűzriadó
során végrehajtandó feladatok ismertetésére, a munkaterületükön alkalmazott technológiák,
berendezések, anyagok használatára.
d) Az általános szabályok ismertetése központi tűzvédelmi oktatáson történik, míg a helyi
adottságok és a speciális ismereteket átadása a munkaterületek vezetőinek, vagy
megbízottainak feladata. Az oktatások megtörténtét ellenőrizhető módon kell dokumentálni.
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15.§ DOLGOZÓK ÉS HALLGATÓK TŰZVÉDELMI OKTATÁSA
(l) Dolgozók tűzvédelmi Oktatása
Az Egyetem dolgozóit a munkába állításkor (újonnan belépők), továbbá szükség szerint, de legalább
évente egy alkalommal a munkak:örüknek megfelelő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.
Újonnan belépőnek számít az a dolgozó, aki
a) foglalkoztatási viszonyt létesít az Egyetemmel,
b) az Egyetemen belül munkakört vagy munkahelyet változtat,
c) 3 hónapot meghaladó távollét után újból munkába lép,
d) munkahelyén új, az előzőnél tűzveszélyesebb technológiát vezettek be, vagy új, az előzőnél
tűzveszélyesebb technikát alkalmaznak.
Tüzveszélyes folyadékok tárolásával, kezelésével és szállításával
foglalkozhatnak, akik érvényes túzvédel.mi szakvizsgával rendelkeznek.

csak

olyan

személyek

Oxigén és éghető gázellátó berendezés kezelésével megbízott, a gázpalack kezelésével, szállításával
megbízott, illetve foglalkoztatott részére ismeretei felújítására évenként l óra időtartamú előadást
kell tartani.
Az Egyetem területén dolgozó külső vállalat állományába tartozó dolgozók tűzvédelmi oktatására
vonatkozóan a ffiiskolának, illetve a külső vállalatnak a szerződésben ki kell kitérnie.
A főiskolán történt tüzeset után az érintett szervezeti egység, illetve munkahely dolgozói részére
rendkivüli tűzvédelmi oktatást kell tartani. Indokolt esetben az oktatáson való részvételre hallgatók is
kötelezhetők.

(2)

Tűzvédelmi

oktatások id6tartama, tartalma

a) A tűzvédelmi oktatások időpontjai, időtartama:

i) Az újonnan belépő dolgozók számára a tűzvédelmi oktatást a munkába állításkor kell
megtartani.
ii) Az évente ismétlődő, ismeretfelújító, tűzvédelmi oktatásokat kell tartani.
iü) A tűzeset utáni rendkívüli tüzvédelmi oktatást a tűzesetet követő 30 napon belül kell
megtartani
i v) Az előírt oktatások időtartama legalább l óra legyen.
v) A tiízvédelmi oktatásokat munkaidöben kell megtartani. A képzés időtartamára a
foglalkoztatott mentesül a munkavégzési kötelezettség alól, díjazásara a hatályos munkajogi
szabályok az irányadók
b) A tűzvédelmi oktatások tárgya:
Az újonnan belépők tűzvédelmi oktatása terjedjen ki:
i) a munkahely és a munkafolyamatok tűzveszélyességére,
ii) a megelőző tüzvédelmi rendelkezésekre és használati előírásokra,
iii) a tűzjelzés lehetőségeire és módjára,
iv) a tűz esetén követendő magatartásra,

34
v) a riasztási és oltási feladatokra, illetőleg a Tüzriadó tervben személyére meghatározott
feladatokra,
vi) az elhelyezett tűzoltó készülékek, eszközök és felszerelések kezelésére és gyakorlati
használatára,
vii) a munka befejezésekor elvégzendő tűzvédelmi teendőkre,
viii)
a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire.
Az évente

ismétlődő,

túlmenően

pedig:

ismeretfelújító oktatások terjedjenek ki az

előzőekben előírtakra;

ezeken

i) a tűzvédelmi ellenőrzések tapasztalataira, és
ü) az új tűzvédelmi rendelkezésekre és előírásokra
(3)

Tűzvédelmi

oktatások megtartására kötelezettek

a) A tűzvédelmi oktatás megtartásának szervezése a szervezeti egységvezetők feladata.

b) A tűzvédelmi oktatások megtartása tűzvédelmi főelőadó feladata.
c) A tüzeset utáni rendkívüli tűzvédelmi oktatás a tűzvédelmi főelőadó feladata.

(4)

Tűzvédelmi

oktatások dokumentálása, nyilvántartása

a) Az újonnan belépő dolgozók számára oktatás megtörténtét és az előadott anyagban foglaltak
elsajátítását a dolgozó nyilatkozatban köteles elismerni. A nyilatkozatot a tűzvédelmi főelőadó
a tűzvédelmi iratok között köteles őrizni, felhívásra az ellenőrzések alkalmával be kell mutatni.
b) A tűz~ és robbanásveszélyes (tűzveszélyességi osztályba tartozó) munkahelyen foglalkoztatott
dolgozók legfontosabb tűzvédelmi kötelezettségeit a számukra kiadott munk.aköri leírásban is
közölni kell.
c) Az évente ismétlődő tűzvédelmi oktatást a Tüzvédelmi oktatási naplóban szükséges
dokumentálni Az oktatási naplót a szervezeti egységenként kijelölt személy tartja nyilván,
illetve őrzi meg.

(S) Hallgatók tűzvédelmi oktatása
a) Az Egyetem nappali tagozatos hallgatóit a felsőfokú tanulmányok megkezdésekor.
b) Szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal a gyakorlati oktatás tantárgyaknak
megfelelő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.

c) Az egyes tantárgyakkal
kell átadni.

összefüggő tűzvédelmi

ismereteket az adott tárgyak oktatásán belül

d) A laboratóriumi gyakorlatok biztonsága céljából készült
laborrendbe, illetve
laborszabályzatba be kell építeni a szakos hallgatóktól megkövetelendő speciális
tüzmegelőzési ismereteket és tennivalókat, valamint az azokkal kapcsolatos magatartási
szabályokat. Ezen ismereteket és tennivalókat a hallgatókkal ismertetni kell. Ezek ismeretét a
félévek során az illetékes oktatók rendszeresen ellenőrizzék
e) Jegyzetíráskor törekedni kell arra, hogy egyes tantárgyak laboratóriumi gyakorlati jegyzetei
önálló fejezetként, más tantárgyak esetében pedig a gyakorlati jegyzetek és kézikönyvek a
munk:avédelmi ismeretekkel együttesen tartalmazzák a hallgatók számára előírt sajátos
tűzvédelmi utasításokat, szabályokat.
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f)

Az előírt tűzvédelmi oktatás terjedjen ki:
a megelőző tűzvédelmi használati szabályokra,
a tűzjelzés lehetőségeire és módjára,
a tűz esetén követendő magatartásra,
a tüzoltás alapvető szabályaira,
a készenlétben tartott tüzoltó készülékek, eszközök és felszerelések kezelésére és
gyakorlati használatára,
o a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire.

o
o
o
o
o

g) Az előírt tűzvédelmi oktatás megtartása a tűzvédelmi főelőadó feladata.
h) Az oktatás megtörténtét és az előadott anyagban foglaltak elsajátítását a hallgató
nyilatkozatban köteles elismerni. A nyilatkozatot a tűzvédelmi iratok között legalább addig
meg kell őrizni, amíg a hallgató az Egyetem kötelékébe tartozik.
i) A kollégiumok állandó és ideiglenes lakóit írásban kell tájékoztatni a kollégiumra vonatkozó
tűzvédelmi előírásokról az ismeretanyag elsajátítását aláírásukkal igazolni kell.
j) Az oktatás megtartása a tűzvédelmi fóelöadó feladata dokumentálását a oktatási igazgató oldja
meg.
(6)Tűzvédelmi

szakvizsga

A munkáltató azokat a munkavállalókat, akik a munkakörük ellátásához szUkséges tűzvédelmi
ismeretekkel, illetve az előírt szakvizsgával nem rendelkeznek, annak megszerzéséig az adott
munkakörben nem foglalkoztathatja. A részletes szabályozást az a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett
foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefilggő oktatásszervezésröl és a
tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet tartalmazza.
A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak

Munkakör

A szakvizsga
érvényessége
(év)

Hegesztök és nyílt lánggal munkát végzők

5

Tüz-és robbanásveszélyes" anyagok ipari és szolgáltatás körébe tartozó
feldolgozását, technológiai felhasználást és a 300 kg tömeg feletti tárolását
végzök

5

Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását

5

végzők

Tüzoltó vízforrások felülvizsgálatát végzők

5

A tdzvédelmi szakvizsga rendjére és anyagára vonatkozó alapelvek13

Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a vezetőnek is, aki a fenti munkaköröket
munkavállalók tevékenységét közvetlenül irányítja.

13

Módosftotta: 9/2018. (III. l.) szenátusi határozat Hatályos: 2018.03.02-tól.

betöltő
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16.§ DOLGOZÓK TŰZ MEGELŐZÉSÉVEL ÉS OLTÁSÁVAL KAPCSOLA TOS
FELADATA
a) A tűzvédelmi szabályokat és a Tűzriadó tervben foglaltakat az Egyetem valamennyi dolgozója
és hallgatója külön felhívás vagy intézkedés nélkül köteles végrehajtani: megtartani, illetőleg a
végrehajtást ellenőrizni.
·
b) Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a
hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság müveletirányító ügyeletének vagy
a tűzoltóságnak (a továbbiakban: jelzésfogadó), vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek
vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának. Az
Egyetem területén és épületeiben - a tűz közvetlen környezetben történő jelzése hangos szóval,
,.TŰZ V AN! TŰZ VAN!" kiáltással történik. - a portaszolgálat a tűzjelző rendszer kézi
jelzésadóinak hasmálatával, vagy személyes megkeresés útján riasztható. A kézi jelzésadók
jelzés Kertészeti Karról befut a tűzoltóság híradó-ügyeletére is. - a tüzoltóság a 105, és az
Európai Unió egységes 112-es segélyhívó telefonszámokon riasztható.
c) A törvény hatálya alá tartozók a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközüket
kötelesek rendelkezésre bocsátani, szükség eseténjárműveikkel segítséget nyújtani.

17. § KÜLSÓ MUNKAVÁLLALÓK
a)

Külső

ablaktisztítók, asztalosok, építők, oktatók, müvészek stb.)
ismertetni kell az Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatának a
tevékenységükkel összefiiggörészét, fel kell hívni a figyelmüket a szabályok betartására. Erről
az őket foglalkoztató vezetők kötelesek gondoskodni és azt bizonyítató módon dokumentálni.
Az oktatáshoz segítséget kérhet a kapcsolattartó személytől és a tűzvédelmi szakreferenstőL
munkavállalókkal (pl.

festők,

a tevékenységük megkezdése

előtt

b) Az Egyetem területén nem munkavégzés, vagy tanulmányi célból tartózkodó személyek
figyelmeztetésére és tűzvédelmi szabályokról való fehilágosítására az intézmény területén
kihelyezett biztonsági és tűzvédelmi jelek szolgálnak.

VIII. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
(l) A szabályzat szövegét a Szenátus felülvizsgálta, és annak módosításait a 9/2018. (III.l.) számú
határozatával elfogadta. A módosításokat tartalmazó, egybeszerkesztett Szabályzat annak
elfogadását követő napon lép hatályba, ugyanakkor a Paliasz Athéné Egyetem Tűzvédelmi
előírásairól" szóló szabályzat hatályát veszti.
(2) A Tűzvédelmi Szabályzatnak az adott munkahel)'Te, munkaállomásra vonatkozó használati
szabályokat tartalmazó részét a veszélyes munkahelyeken (magas kockázatú (MK), közepes
kockázatú (KK) helyiségek, laboratóriumok, műhelyek, raktárak, stb.) ki kell fliggeszteni.
Kecskemét, 2018. március 2.

q;. t, ;,.." :z /.vFinta Zita
kancellár
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IX. MELLÉKLETEK
sz. melléklet: Helyiségekre vonatkozó kiegészítő tüzvédelmi előírások
2. sz. melléklet: Alkalomszeríi tüzveszélyes tevékenység nyomtatvány
3. sz. melléklet: A

rendeltetésszerű használattól eltérő

használati kérelem formanyomtatványa

4. sz. melléklet: Az Egyetemen található ötven főt meghaladó befogadó képességű termek kiürítés
számítással megengedett maximális befogadóképessége

5. sz. melléklet: Tűzriadó terv
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l. számú melléklet
Hel\·iségekre \'onatkozó kiegészítő tűZ\·édelmi előírások

Az általános tűzvédelmi
dolgozóinak.
1.

előírásokon

túl az alábbi

kiegészítő előírásokat

kell betartani az intézmény

Tanári szobák, irodák
A. Területükön, a nemdohányzók védelméről szóló törvény értelmében tilos a dohányzás. 14
B. A helyiségekben használatos elektromos berendezéseket, gépeket, stb. használatuk után
azonnal, illetve a tevékenység befejezése után áramtalanftani kell,
C. A helyiségekben kávéfőzőt csak a dékán által kijelölt és engedélyezett helyen és csak
felügyelet mellett szabad használni.
D. Fütőtestekre, elektromos vezetékekre éghető anyagot elhelyezni nem szabad, sem szárítás, sem
egyéb célból.
E. A helyiséget utolsónak elhagyó személy kötelessége azt áramtalanftani, a világítást kikapcsolni
és meggyőződni arról, hogy távozása után nem maradt-e vissza olyan veszélyforrás, amely
esetleg utólag tüzet okozhat.

2.

Díszterem, előcsarnok. tornacsarnok
A. Területükön, a nemdohányzók védelméról szóló törvény értelmében tUos a dohányzás. 15
B. Rendezvényt csak a dékán előzetes engedélye alapján szabad tartani. A rendezvény
helyiségeibe l m2 alapterületre legfeljebb 3 főt lehet elhelyezni. Ha a helyiséget ülőhellyel
rendezzük be, az úgy történjen, hogy középen legalább 2 'm széles köztekedéSi utat hagyjunk
és egy sorba legfeljebb 8 ülöhelyet helyezzünk el.
C. Ha a helyiségbe asztalokat és székeket helyezünk el, akkor az asztalokat és székeket úgy kell
kialakítani, hogy közöttük 0,8 m, a kijárat irányába legalább l ,5 m széles köztekedési út
legyen biztositva.
D. A helyiség kijáratait állandóan szabadon kell tartani, még ideiglenesen sem szabad lezárni,
vagy eltorlaszolni a használat alatt. A rendezvényen a tüzvédelmi előirások betartásáért a
rendezvény kijelölt vezetője a felelős.
E. A helyiségek nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényre való használata esetén a 3.
sz. mellékletben foglaltak az irányadóak.

3.

Könvvtár, irattár, nyomda
A. Nyílt láng és a dohányzás TILOS. A tilalmat a helység bejárati ajtajára erősített, szabványba
meghatározott tiltó táblával jóllátható módon jelölni kell. 16
B. A könyveket úgy kell elhelyezni, hogy azok: a központi fűtőtestektől és azok vezetékeitől
legalább 30 cm-re legyenek. Könyvek tárolására csak állványt, szekrényt szabad használni.
C. A bejárati ajtó irányába legalább 150 cm széles utat, az állványok között legalább 80 cm széles
térközt kell biztositani.
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D . A könyvtárban a könyveken kivül más anyagot nem szabad tárolni, elhelyezni még
átmenetileg sem. A könyvek szállításakor keletkező göngyöleg-anyagokat azonnal, de
legkésőbb a munka befejezésekor el kell távolítani.
E. A helyiséget utolsóként elhagyó személy kötelessége azt áramtalanítani, világítást kikapcsalni
és meggyőződni arról, hogy távozása után maradt-e vissza olyan veszélyforrás, amely esetleg
utólag tüzet okozhat.
F. Villamos hősugárzó, fözőlap, kávéfőző használata tilos
G. Az éghető, illetve veszélyes vegyszereket zárható fémszekrényben szabad tárolni.

4.

Tanterem
A. Területükön, a nemdohányzók védelméről szóló törvény értelmében tilos a dohányzás 17•
B. A tanteremben az asztalokat, székeket, taneszközöket, stb. úgy kell elhelyezni, hogy a
hallgatók szükség esetén akadálytalanul kijőhessenek a helyiségbőL
C. A tanteremben, illetve a folyosón jelölni kell, hogy tűz, illetve veszély esetén a tanteremből
merre lehet menekülni, arra melyik lépcsőházat használják.
D. A tanteremben hasmáJatos elektromos oktatási segédeszközöket (irás-, diavetítő, stb.)
használatuk után ki kell kapcsolni.
E. Ha a foglalkozás befejeződött, az oktatási eszközöket áramtalanítani kell. Az oktatási eszközök
meghibásodását, az eszközt használó tanár (oktató) azonnal jelezze a közvetlen vezetőjének,
akinek kötelessége intézkedni a megjavítás érdekében. Hibás, bizonytalanul működő
berendezést használni nem szabad.

5.

Karbantartó mdhely
A. A műhelyben csak a munka folyamatos biztosításához szükséges anyagot szabad tárolni.
B. Tűzveszélyes folyadékot, vagy egyéb éghető anyagot a műhelyben elhelyezni és tárolni még
ideiglenesen sem szabad, ha hegesztési munkák folynak.
C. A helyiségben különböző festék és hígító anyagokból gyári csomagolású edényzetben,
bedugaszolt állapotban legfeljebb 5 litert szabad tárolni.

6.

Elektromos kapcsolószekrények
A. Az elektromos kapcsolószekrények ajtóit zárva kell tartani. A szekrények ajtaját csak a kezelő,
ellenőrző (javítást végző) személyek nyithatják ki.
B. Az elektromos kapcsolók rendeltetését, ki és bekapcsolt állását felirattal is jelezni kell.
C. A berendezéseket a kiadott kezelési utasitásnak megfelelően szabad üzemeltetni. Hibás, vagy
bizonytalanul üzemelő berendezést feszültség alá helyezni, vagy meghibásodott részt áthidaini
tilos.
D. A kapcsolószekrényekbe semmiféle gyúlékony, tűzveszélyes és egyéb anyagot bevinni, ott
tárolni még ideiglenesen sem szabad.

7.

Konyha. ebédlő, teakonyha
A. Területükön, a nemdobányzók védelméről szóló törvény értelmében tilos a dohányzás. 18
B. A helyiségekben tűzveszélyes folyadékot, robbanásveszélyes gázpalackot, illetve oda nem
tartozó szilárd éghető anyagot ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.

17
18
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C.
D.
E.

F.
G.
H.

Kávéfőzőt,

rezsót, illetve bármely más hőtermelő készüléket csak hőszigetelő alátét
alkalmazásával és felügyelet mellett szabad üzemeltetni.
A helyiségekben csak kifogástalan müszaki állapotú gázüzemű és elektromos szerelvényt,
készüléket szabad használni.
A helyiségek védelmére szilárd éghető anyagok tüzeinek oltására alkalmas tüzoltó
készülékeket kell készenlétben tartani, amelyeket jól látható helyen és könnyen hozzáférhető
módon kell elhelyezni, és gondoskodni kell rendszeres ellenőrzésükrőL
A helyiségekből való távozás előtt az üzemelő elektromos és gázkészülékeket ki kell
kapcsolni.
A helyiségek nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényre való használata esetén a 3.
sz. mellékletben foglaltak az irányadóak.
A gáz-és olajtüzelésű berendezések időszakos felülvizsgálatáról a jogszabályban előírtaknak
megfelelően gondoskodni kell.
Öltözők

8.

A. Nyilt láng és a dohányzás TILOS. A tilalmat a helység belárati ajtajára erősített, szabványba
9
meghatározott tiltó táblával jól látható módon jelölni kell.
B. A helyiségben folyamatosan rendet és tisztaságot kell tartani. Az előírt közlekedési utakat
állandóan szabadon kell hagyni. Ü gyeini kell arra, hogy a helyiség kijárata, illetve a villamos
kapcsoló ne legyen eltorlaszolva.
C. A helyiségben tűzveszélyes folyadékokat (festék, hígító, ragasztó stb.), illetve
robbanásveszélyes gázpalackokat (PB.,dissous) tárolni átmenetileg sem szabad.
D. Meghibásodott elektromos szerelvényt, készüléket használni tilos.
E. A helyiségben csak védőhurával felszerelt világitótest használható.
F. A helyiségben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység csak a jelen tűzvédelmi szabályzatban
foglaltak maradéktalan betartásával, és csak kizárólag írásos engedély kiadását követően
szabad végezni, végeztetni.
G. A helyiségek védelmére szilárd éghető anyagok tüzeinek oltására alkalmas tűzoltó
készülékeket kell készenlétben tartani, amelyeket jól látható helyen és könnyen hozzáférhető
módon kell elhelyezni, és gondoskodni kell rendszeres ellenőrzésükrőL

9.

Folyosók, előterek, lépcsőházak
A. Területükön, a nemdohányzók védelméről szóló törvény értelmében tilos a dohányzás.
B. Az öltöző helyiségeket csak a használatbavételi engedélyben foglalt rendeltetésének megfelelő
célra szabad használni.
C. A helyiségek emberek rendszeres közlekedésére, tűz esetén menekülésre szolgálnak
területüket állandóan szabadon kell hagyni (anyagok, bútorok tárolását még átmenetileg sem
szabad). Ügyeini kell arra, hogy a helyiség kijárata, illetve a villamos kapcsoló ne legyen
eltorlaszolva.
D. A helyiségben tűzveszélyes folyadékokat (festék, higító, ragasztó stb.), illetve
robbanásveszélyes gázpalackokat (PB.,dissous) tárolni átmenetileg sem szabad.
E. Meghibásodott elektromos szerelvényt, készüléket használni tilos.
F. A helyiségben csak védőhurával felszereJt világítótest használható.
G. A hel)iségek védelmére szilárd éghető anyagok tüzeinek oltására alkalmas tűzoltó
készülékeket kell készenlétben tartani, amelyeket jóllátható helyen és könnyen hozzáférhető
módon kell elhelyezni, és gondoskodni kell rendszeres ellenőrzésükrőL
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10.

Raktárak
A. A bejárati ajtó irányába legalább 150 cm széles utat, az állványok között legalább 80 cm széles
térközt kell biztositani.
B. Meghibásodott elektromos szerelvényt, készüléket használni tilos.
C. A helyiségben csak védőhurával felszerelt világítótest hasmálható.
D. A helyiséget utolsóként elhagyó személy kötelessége azt áramtalanítani, világítást kikapcsolni
és meggyőződni arról, hogy távozása után maradt-e vissza olyan veszélyforrás, amely esetleg
utólag tüzet okozhat
E. A helyiségek védelmére szilárd éghető anyagok tüzeinek oltására alkalmas tüzoltó
készUlékeket kell készenlétben tartani, amelyeket jól látható helyen és könnyen hozzáférhető
módon kell elhelyezni, és gondoskodni kell rendszeres ellenőrzésükrőL
F. A helyiségben alkalomszerű tüzveszélyes tevékenység csak a jelen tűzvédelmi szabályzatban
foglaltak maradéktalan betartásával, és csak kizárólag írásos engedély kiadását követően
szabad végezni, végeztetn.i.

2°

11.

Gázkazánházak

A. Területükön, a nemdohányzók védelméről szóló törvény értelmében tilos a dohányzás.2 1
B. A kazán helyiségeket csak a használatbavételi engedélyben foglalt rendeltetésének megfelelő
célra szabad használni. A helységekben más a helység jellegétől eltérő anyagokat tárolni tilos.
C. A helyiségekben csak tűzvédelmi szak:vizsgával rendelkező a berendezések kezelésére és
felügyeletére kioktatott, kazánkezelői vizsgával rendelkező, megbizott személy tartózkodhat.
D. Csak kifogástalan müszaki állapotú fütöberendezést szabad hasmálni. A fütöberendezést csak
teljesítményének megfelelő kifogástalan műszaki állapotú kéményhez szabad csatlakoztatni. A
jó műszaki állapot értelmében a fűtőberendezést a fütési idények előtt, a kéményt 4 évenként
szakvállalattal műszakilag felül kell vizsgáltatni (tömörségi próba).
E. A helyiségek elektromos hálózata, szerelvényei, azok védettsége és szerelési módja elégítse ki
a helység jellegéből adódó szabványassági követelményeket. Meghibásodott elektromos
szerelvényt, készüléket hasmálni tilos.
F. A helyiségben folyamatos mesterséges vagy természetes szellőzését biztositani kell. A
szellőző nytlásokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
G. A helyiségben bekövetkezö esetleges gázszivárgás esetén a gáz főelzárót el kell zámi, a
helységet gondosa ki, illetve át kell szellőztetni. Meg kell győződni a gázszivárgás okáról, a
berendezést szakemberrel meg kell javittatni. Hibás berendezést üzemeltetni TILOS.
H. A helyiségben folyamatosan rendet és tisztaságot kell tartani.
I. A helyiségben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység csak a jelen tűzvédelmi szabályzatban
foglaltak maradéktalan betartásával, és csak kizárólag írásos engedély kiadását követően
szabad végezni, végeztetni.
J. Tüzoltó készülékeket a kazán teljesítményétől függően kell készenlétben tartani, amelyeketjól
látható helyen és könnyen hozzáférhető módon kell elhelyezni, és gondoskodni kell rendszeres
ellenőrzésükrőL

orral oltó
orral oltó
orral oltó
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K. A helyiség rendjéért~ a tűzvédelmi előirások betartásáért, betartatásáért, a
mindenkor megbízott kezelői a felelősek.

12.

fűtőberendezések

Laboratóriumok

A. A helyiségben az asztalokat, székeket, taneszközöket, stb. úgy kell elhelyezni, hogy a
hallgatók szükség esetén akadálytalanul kijőhessenek a helyiségbőL
B. A helyiségben folyamatosan rendet és tisztaságot kell tartani. Az előírt köztekedési utakat
állandóan szabadon kell hagyni. Ügyelni kell arra, hogy a helyiség kijárata, illetve a villamos
kapcsoló ne legyen eltorlaszolva.
C. A helyiségben, illetve a folyosón jelölni kell, hogy tűz, illetve veszély esetén a
laboratóriumból merre lehet menekülni, arramelyik lépcsőházat használják.
D. A helyiségek elektromos hálózata, szerelvényei, azok védettsége és szerelési módja elégítse ki
a helység jellegéből adódó szabványcssági követelményeket. Meghibásodott elektromos
szerelvényt, készüléket használni tilos.
E. A laboratóriumban használatos elektromos oktatási segédeszközöket (írás-, diavetítő, stb.)
használatuk után ki kell kapcsolni.
F. Ha a foglalkozás befejeződött, az oktatási eszközöket áramtalanítani kell.
G. Az oktatási eszközök meghibásodását, az eszközt használó tanár (oktató) azonnal jelezze a
közvetlen vezetőjének, akinek kötelessége intézkedni a megjavítás érdekében. Hibás,
bizonytalanul működő berendezést használni nem szabad.
H. Tűzoltó készülékeket a laboratórium tűzveszélyességétől fiiggően kell készenlétben tartani,
amelyeket jól látható helyen és könnyen hozzáférhető módon kell elhelyezni, és gondoskodni
kell rendszeres ellenőrzésükrőL
I. A helyiségben alkalomszerű tüzveszélyes tevékenység csak a jelen tűzvédelmi szabályzatban
foglaltak maradéktalan betartásával, és csak kizárólag írásos engedély kiadását követően
szabad végezni, végeztetni.

13.

Hegesztés
A. Csak kifogástalan állapotú, ellenőrzött hegesztő berendezéssel végezhetö hegesztési vagy
vágási munka.
B. Csak szakképesítéssel, tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet hegesztést.
C. Bármilyen hegesztési vagy vágási eljárásnál a magasságtól függetlenül 5 m-es sugarú kört,
mint elsődleges veszélyességű terllletet kell figyelembe venni. Ezen a terilleten belül
semmiféle gyúlékony, könnyen éghető anyag nem lehet a hegesztés időtartama alatt.
Amennyiben az anyagok eltávolítása nem lehetséges, akkor azokat nehezen gyulladó
anyagokkal úgy kellletakarni, hogy a fémszikrák ne tudjanak a könnyen gyulladó anyagokhoz
jutni.
D. Az 5m-es sugarú körök elsődleges és lOm-es sugarú körök által határolt területen, mint
másodiagos veszélyességi zónákban, lehetőleg ne legyenek könnye gyulladó anyagok a
hegesztés, ill. a vágás időtartama alatt. Amennyiben ez nem biztosítható, akkor letakarással , és
a hegesztő segitőjének vagy a felügyeletet adó személynek fokozott figyelmet kell erre a
területre fordítania.
E. A tüzoltó készüléket~ készülékeket vagy tüzcsapot úgy kell készenlétbe állítani, hogy azokkal
az esetleges tüz oltása időveszteség nélkül megkezdhető legyen.
F. A helyiség födémén, ha áttörések vannak a technológiai berendezések csőrendszerei céljára,
akkor a hegesztés megkezdése előtt ezeket az áttöréseket le kell zárni úgy, hogy a fémszikrák
azokon ne tudjanak az alsó térbe jutni.
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G. Amennyt'ben az áttöresek nem zárhatók Ie~ akkor a két esetleg több szinten~ is mint azonos
teret kell figyelembe venni. Ilyen esetben az alsóbb térrészekből is el kell távolítani a könnyen
gyulladó anyagokat az elsődleges, esetleg a másodlagosan veszélyeztetett zónából is.
H. Amennyiben az eltávolítás nem lehetséges, akkor a hegesztés időtartamára tűzoltó készülékek
készenlétbe helyezése mellet felügyeletről kell gondoskodni.
I. Szűk csatornákban, aknákban, üregekben végzett hegesztésnél a hegesztési ponttól nagyobb
távolságban is számolni kell jelentős hőmérsékletnövekedésseL Könnyen gyulladó anyagok
esetébe~ a nyílások helyzetétől fiiggöen vízszintes, függőleges irányú felmelegedéssei
számolhatunk. Ilyen esetben a nyílásokat tűzállóan le kell zárni a hegesztés időtartamára, vagy
az egyes helységek, szinteken felügyeleteket kell tartani.
J. Fémszerkezeti részek, csövek hegesztésekor, ha azok különböző helyiségeket, szinteket kötnek
össze- felmelegedve tüzet, robbanást okozhatnak. Csőrendszerek hegesztésekor számohú kell
a nyitott csővégeken az elégetlen gázok kiárarnlásával, meggyulladásával. A hegesztés
megkezdése előtt ezt figyelembe kell venni, és hütéséről, lezárásáról vagy felügyeletről kell
gondoskodni.
K. A legnagyobb veszélyt a robbanásveszélyes környezet jelenti. Ilyen helységben vagy térben
hegesztés vagy vágás csak akkor végezhető, ha a robbanásveszélyt előidéző technológiát
leállftották, a helységet, teret átszelláztették és méréssel ellenőrizték a környezet
gázkoncentrációját. Amennyiben a technológiai berendezés hegesztését kell végezni, akkor a
munka megkezdése előtt a körülményektől fiiggően azt ki kell mosni, szellőztetni, és a
koncentrációt ellenőrimi kell.
L. Az olyan helységben, illetve térben ahol éghető porlerakódás van, vagy a por a levegővel
keveredve robbanóképes elegyet alkothat, vagy a technológiához ilyen anyagokat
alkalmaznak, a hegesztést, vágást csak akkor szabad megkezdeni, ha a takaritási munkálatokat
a teljes veszélyeztetett területre elvégezték. Ez azért indokolt, mert esetleg a tűz hatására
fellépő légmozgás, örvénylés vagy az oltóközegek porfelverő hatása a kezdeti tűz rohamos
kifejlődéséhez vezethet. Ezen túlmenően a finom összefiiggő porfelületen a tűz nagy
sebességgel terjedhet.
M. Az olyan környezetben végzett hegesztés, vágás befejezése után, ahol könnyen gyúló éghető
anyagok vannak, amelyeknek parázslással való égése hosszú ideig tarthat, felügyeleti
szalgálatot kell tartani.
N. A hegesztő berendezések időszakos felülvizsgálatáról a jogszabályban előírtaknak megfelelően
gondoskodni kell.

14.

Gázpalackok tároléslinak követelményei
a.)

b.)
c.)
d.)
e.)

f.)

Lejárt használati engedélyű, meghibásodott (pl.: szivárog), vagy a GBSz-ben meghatározott
adatokkal hiányosan rendelkező palackot a forgalmazó töltő vállalatnak haladéktalanul
vissza kell küldeni, azt tilos használni!
Gázpalackat ámyékolással, takarással védeni kell a közvetlen hőhatástól (pl.: napsugárzás,
fütőtest). A gázpalack külsö hőmérséklete nem haladhatja meg az 50°C-t.
Gázpalackat eldőlés, elmozdulás ellen biztosítani kell.
Gázpalack lefagyását (pl.: talajhoz, padozathoz, állványhoz) meg kell akadályozni.
Lefagyott gázpalackat max. 40°C hőmérsékletű vízzel szabad kiolvasztani.
A disszugázpalackat üresnek kell tekinteni akkor, ha benne a túlnyomás nagysága 0,5 bar,
egyéb gázt tartalmazó palackoknál 3 bar. Ezt a körülményt a gázpalackan "ÜRES"
krétafelirattal vagy ráerösített feliratos táblával kell megjelölni.
A gázpalackba ütött jeleket átfrni, megváltoztatni tilos!
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A felhasználónak az eg}i k gázpalackból a másikba gázt áttölteni, illetőleg gázt keverni
tilos! Gázt és gázkeveréket gázpalackba csak hatóságilag engedélyezett töltöállomás tölthet.
h.) Gázpalackot gázfajtánként, valamint az üreset és a telit egymástól elkülönítve csak olyan
helyen szabad tárolni, ahol:
i) éghető és könnyen gyulladó anyagok jelenléte kizárt;
ii) a fizikai és/vagy vegyi sérülések lehetősége kizárt;
iii)tárolt gáznál veszélyes hőmérsékletnövekedés kizárt;
iv)a tárolási hőmérséklet nem haladja meg az engedélyezett értéket;
v) a tároló jól szellőzött;
vi)illetéktelenek nem juthatnak a tároló helyre.
vii)
Tárolni és szállítani csak gáztömören elzárt és szelepsapkás kivitelű palack
esetében felcsavart szelepvédő sapkával ellátott gázpalackot szabad.
i.)
Az oxigénpalackot éghető gázt tartalmazó gázpalackokkal együtt tárolni tilos!
j.)
Az oxigén gázforrások, az oxigénnel érintkező eszközök, olaj- és zsírmentesitéséről
gondoskodni kell. Valamennyi oxigénnel érintkező berendezésre fel kell írni, hogy "olajjal,
zsírral nem érintkezhet. 11
k.) A gázpalackot úgy kell kezelni, hogy azok ne sérüljenek.
l.) A gázpalack elzáró szelep nyitása, illetve zárása csak a rendszeresített eszközzel (pl. kézi
kerék, kulcs) végezhető, bármely segédeszköz használata tilos. Ha a gázpalack szelepe
kézzel nem nyitható, akkor azt a töltő állomásnak vissza kell küldeni. A gázpalackot a
hibára utaló jelzéssel kell ellátni (pl.: tábla, krétafelirat).
m.) Gázpalackot más célra (pl. támaszként vagy szállításhoz, mint szállító görgő) tilos
használni!
n.) Gázpalackot emelő berendezéssel vagy egyéb eszközzel e~elni és/vagy szállítani csak a
leesés és feldőlés ellen biztonságot adó módon, álló · helyzetben, erre a célra kialakított
rakodóeszközön szabad.
g.)

o.)

15.

A hegesztő munkahelyen csak annyi gázpalack lehet, amennyi a folyamatos
munkavégzéshez szUkséges. A hegesztési munka befejezése után, de legkésőbb a műszak:
végén a palackokat az erre a célra megfelelöen kialakított tároló helyen kell elhelyezni

Asztalosmunkák
A. Nyilt láng és a dohányzás TILOS. A tilalmat a helység bejárati ajtajára erősített, szabványba
meghatározott tiltó táblával jóllátható módon jelölni kell?2
B. A helyiségben folyamatosan rendet és tisztaságot kell tartani. Különös tekintettel a keletkező,
igen tűzveszélyes pornak nem szabad felszaporodni. A helységek sarkai, tetők, porkamrák
rendszeres időközönkénti alapos portaianitását el kell végezni.
C. Az előírt köztekedési utakat állandóan szabadon kell hagyni. Ügyelni kell arra, hogy a helyiség
kijárata, illetve a villamos kapcsoló ne legyen eltorlaszolva.
D. A helyiségek elektromos hálózata, szerelvényei, azok védettsége és szerelési módja elégítse ki
a helység jellegéből adódó szabványossági követelményeket.
E. Meghibásodott elektromos szerelvényt, készüléket használni tilos.
F. A helyiségben csak védőhurával felszerelt világítótest használható.
G. Csak éles vágó, megmunkáló élű gépekkel szabad dolgozni, mert a tompa szerszám hamar
felmelegszik, ezáltal az izzásba került por igen tűzveszélyes.
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H. A helyiségek védelmére szilárd éghető anyagok tüzeinek oltására alkalmas tűzoltó
készülékeket kell készenlétben tartani, amelyeket jól látható helyen és könnyen hozzáférhető
módon kell elhelyezni, és gondoskodni kell rendszeres ellenőrzésükrőL
l. A helyiségben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység csak a jelen tűzvédelmi szabályzatban
foglaltak maradéktalan betartásával, és csak kizárólag írásos engedély kiadását követően
szabad végezni, végeztetni.
J. A helyiségei. utolsóként eihagyó szeméiy köteiessége azt áramtaíanítani, világítást kikapcsolDi
és meggyőződni arról, hogy távozása után maradt-e vissza olyan veszélyforrás, amely esetleg
utólag tüzet okozhat

16.

Gépjánnil
a) Az Egyetem, mint üzemeltető, köteles gondoskodni arról, hogy a gépjármű, az erőgép, a
munkagép és az egyéb motoros jármű (továbbiakban gépjármű) olyan állapotban üzemeljen,
hogy rendeltetésszerű hasmálata esetén tűz és robbanás ne keletkezhessen.
b) Olyan gépjárművet, amely az előző pontban meghatározott követelményeknek nem felel meg,
üzemeltetni tilos. Üzemeltetés közben a gépjármiire vonatkozó tűzvédelmi szabályok
megtartásáért a gépjármű vezetője a felelős.
a motorkerékpárok és segédmotoros járművek kivételével
az Egyetem
megfelelő tűzoltó készülékkel köteles ellátni, ha azt a forgalomba hozó nem tette meg.

c) A

gépjárművet

d) Tűzveszélyes környezetben csak olyan gépjárművet szabad működtetni, illetőleg a gépjármű az
éghető anyagot csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy az égéstermék, s annak elvezető
csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen.
e) A gépjármű előmelegítésére csak olyan eszközt, anyagot stb. szabad használni, amely tüzet
vagy robbanást nem okozhat.
f) Járó motorú gépjárművet üzemanyaggal tölteni tilos. A gépjárműtároló helyiségben és tároló
helyen olyan köztekedési utat kell szabadon hagyni, hogy a gépjárművek szükség esetén
gyorsan és biztonságosan eltávolíthatók legyenek. Gépjárműtároló helyiségben amennyiben
az kettőnél több gépjármű tárolására alkalmas a gépjárműveket lezárni tilos.

g) Az Egyetem területén gépjármű csak gépjárműtároló helyiségben vagy a szabadban kijelölt
tároló helyen helyezhető el. A lezárt gépjármű kulcsát azonosítási jellel ellátva, könnyen
hozzáférhető és biztonságos helyen kell tartani.
f) Az üzemképtelen
akadályozza.

gépjárművet

úgy kell elhelyezni, hogy az a többi

gépjármű

mozgását ne

g) Több gépjármű tárolása esetén azokat úgy kell elhelyezni, hogy a gépjárművek ajtajai teljes
szélességükben nyithatók legyenek, az egymás mögött álló gépjárművek között pedig legalább
80 cm távolságot kell megtartani.
h) Gépjárművet az udvaron az ajtótól, ablaktóllegalább 2 m távolságra szabad elhelyezni.

i)

Gépjárműtároló

helyiségben vagy tároló helyen elhelyezett
üzemeltetés befejezésekor az indítókulcsot ki kell venni.

gépjármű

gyújtáskapcsolójAból az

j) A gépjárműtároló helyiségben vagy tároló helyen tűzveszélyes folyadékot tárolni, lefejteni,
illetőleg a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, vagy tüzveszéllyel járó javítást és egyéb
tevékenységet végemi tilos.
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17.

Az Egyetem szálláshelyein betartandó

tűzvédelmi előirások

a) A kollégium épületében idegenek csak engedéllyel tartózkodhatnak.
Az épületben tartózkodók (bérlők, vendégek) a házirendjében meghatározottakat kötelesek
elsajátítani és betartani.
b) A helységeket csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni.
c) Olyan helységek bejáratát, ahol emberek tartózkodnak, Iruleesal vagy retesszel lezárni nem
szabad. A lezáratlan helységek Irulesait azonosító jelzéssel ellátva a portán le kell adni.
d) Étkezni, élelmet tárolni és dohányoziri csak az arra kijelölt helyen szabad.
e) A kollégium összes helyiségében tilos a dohányzás. Dohányozni csak a kijelölt helyen, a
kollégium elötti szabad területen engedélyezett.
f) A kollégium területén kötelesek rendet és tisztaságo! tartani, megszüntetni minden olyan
körülményt, amely balesetet, tüzet, vagy robbanást okozhat.
g) Az elektromos hőfejlesztő (termikus) készülékeket (kávétöző, hősugárzó, vasaló, elektromos
tözölap, merülőforraló stb.) csak vasaló- és fózőhelyiségekben szabad használni az alábbi
feltételek biztositása mellett:
állandó felügyelet
megfelelő tűztávolság

hőszigetelő

•

•

alátét
jelzőlámpás dugaszolóaljzat
Hibás elektromos vezetéket, csatlakozót, készüléket használni tilos.
Elektromos berendezések meghibásodását jelenteni kell, javítását csak szakképzett személy
végezheti.

A helyiségekben tilos:
tüz- és robbanásveszélyes anyag és folyadék tárolása,
tűzveszélyes folyadékban ruhaneműk tisztítása, mosása
dohányzás és nyílt láng használata
elektromos berendezésekre (lámpatestekre éghető anyagot elhelyezni)
h) A helységet utolsóként elhagyó személy köteles áramtalanitani, vizcsapokat elzárni és
meggyőződni arról, hogy nem maradt-e vissza a távozása után olyan veszélyforrás, amely
esetleg tüzet okozhat.
i) Tűz esetén az épületet azonnal el kell hagyni és a tűzriadó tervben meghatározottak szerint kell
eljárni.
j) Szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak előzetes írásbeli engedéllyel
szabad, úgy hogy az a környezetére tüz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen. A helyszínen
olyan eszközöket, illetve felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése
megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
k) A kollégium terUletén gépjármű csak a kijelölt tároló helyen helyezhető el.

A lakószobákban szigorúan tilos elektromos fütötest, vízforraló, kenyérpiritó, rezsó, vasaló,
forrasztópáka és más tűzveszélyes anyagok és készülékek, mindennemű nyilt láng hasmálata, az
egészségre, a környezetre és a biztonságra veszélyt jelentő anyagok, tárgyak, különösen kábítószer,
fegyver és ,,hobby-állatok" tartása. A felsoroltaknak a kollégiumba való behozatala is tilos.
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Járműtechnológia Tanszék

Laboratórium és szivattyúház helyiségeire tűzvédelmi utasítás
Laboratóriumot csak a rendeltetési célnak megfelelőn szabad használni és minden változást,
átalaldtást, be kell j elenteni az illetékes tűzvédelmi hatóságnak.
A helyiségekben a közlekedő útvonalakat állandóan szabadon kell tartani, azokat eltorlaszolni,
leszűkfteni még átmenetileg sem szabad.

A laboratórium területén tűz- és robbanásveszélyes anyagot csak a napi munka biztosítása arányában
lehet tárolni.
Hálózati csatornába mérgezö anyagokat, tűz- és robbanásveszélyes anyagokat önteni tilos.
Elektromos hálózatot és csatlak.ozóit csak az előírásoknak megfelelően szabad üzemeltetni.
Átalaidtását, javítását csak elektromos szerelésre szakosodott szakember végezhet

A helyiségek szellőztetéséről gondoskodni kell.
A szivattyúház egész területén tilos a dohányzás. Ezt táblával kelljelölni a bejárati ajtókon, valamint a
helyiségekben.
A szivattyúház területén éghető anyagot tárolni, raktáromi tilos.

A feltöltött rendszer pótlásához maximum 2 db 200 l-es fémhordó olajat szabad tárolni.
A területen el kell helyezni
•

2 db 20 kg-os C02-vel oltót

•

l db 12 kg-os porral oltót

A munka végeztével a helyiségeket árarntalanítani kell és a kulcsot a portára le kell adni.
A laboratórium dolgozóit évenként tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.
Tűz esetén a l 05 városi telefonszámon értesíteni kell a tűzoltóságot.

Eloltott tüzről is jelentést kell tenni a tűzoltóságnak.

A raktár helyiségeire vonatkozó tűzvédelmi utasítás
a) A raktár helyiségei és az udvar között a ki- és beközlekedő útvonalakat állandóan szabadon
23
kell tartani, azokat leszüldteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad •
b) A raktár előterében szállító jármüvek, gépkocsik csak a le-, ill. felrakodás idejéig
tartózkodhatnak.
c) A különféle anyagok tárolását az egyes anyagcsoportokra vonatkozó szabványok és biztonsági
előírások betartása mellett szabad végemi .
d) A raktárban az anyagokat polcokon, állványokon kell tárolni, a teherbírás jelző feliratozással.
e) A raktár padozatán anyagot raklapokon kell tárolni az esetleges vízkár miatt, valamint a gyors,
biztonságos mozgatás elősegítésére.
f) Vízelvezetökbe, csatornahálózatokba mérgezö vagy robbanásveszélyes folyadékot önteni tilos,
g) A raktárban keletkező hulladékféleségeket (szemét) naponta a központi gyűjtőhelyre kell
szállítani.
h) Valarnennyi villamos és bökibocsátó berendezés közötti tűztávolságot be kell tartani.
i) A helyiségek villamos berendezéseit az aktuális szabvány szerint kell szerelni.
j) Elektromos hálózatot és csatlakozóit csak az előírásoknak megfelelően lehet üzemeltetni.
Átalaldtást, javítást csak az üzemviteli részleg szakemberei végezhetnek
23
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k) A dolgozókat évenként tűzvédelmi oktatásbakell részesíteni.
l) Az anyagraktárban ldb 12 kg-os porral oltót és l db 6 kg-os porral oltót kell elhelyezni A
tűzoltó készülékek, eszközök hozzáférhetőségét biztosítani kell. Ezeket áthelyezni, más célra
használni, megrongálni szigorúan tilos!
m) A munkaidő befejeztével a fökapcsolóval áramtalanítani kell, vízvételi helyeket el kell zárni.
Ablakokat be kell zárni.
n) Tüzet a l 05 városi telefonon kell jelenteni a tűzoltóságnak.
o) Eloltott tüzről is jelentést kell tenni a tűzoltóságnak.
Motorfék-laboratórium
a) A féktenni helyiségben felszetelt motort felügyelet nélkül üzemeltetni TILOS!
b) A labor területén levő köztekedési utakat, folyosókat, lépcsőházakat, pincelejárót, utakat,
folyosókat, lépcsőházakat pincelejárót, kijáratokat és ezekbe nyíló ajtókat teljes
szélességükben állandóan szabadon kell hagyni. Ezeket eltorlaszolni, leszűkíteni még
átmenetileg sem szabad.24
c) A gépjármű motorok vizsgálatához zárt rendszerben történik az üzemanyag biztosítása
(gázolaj). A zárt rendszert megbontani vagy abból üzemanyagot átfejteni szigorúan tilos.
d) A fékterem helyiségekben - az üzemanyag rendszer kivételével - a felszetelt motor üzemelése
közben senunilyen éghető anyag nem tartható még ideiglenesen sem.
e) A vizsgálandó gépjárműmotorok kipufogógázainak elszívásáról, friss levegő utánpótlásáról
nagy teljesftményü centrifugálventillátorok beépítésével kell gondoskodni.
f) A fékállások berendezéseit (vízhütés) és a vizsgált motorokat csak a szellőzés üzem
behelyezését követően lehessen indítani.
g) A fékterem helyiségeiben TILOS a dohányzás.
h) Az előkészítőben csak a kijelölt helyen lehet dohányozni.
i) A labor területén a gázpalackok kezelése, tárolása és üzemeltetése az MSZ 6292 sz. szabvány
előírásai szerint történjen. A használaton kivüli vagy üres palackok tárolása csak a
laboratórium épületén kívüli palacktárolóban történhet, melyet palackkezelői-tanfolyammal
rendelkező személy kezelhet
j) Használt, olajos rongyokat lefedhetö, éghetetlen anyagú tároló edénybe kell elszállitAsig
gyűjteni.

k) Az elesepegen üzemanyagot (olajat, benzint), azonnal fel kell itatni.
l) A fékterem helyiségekben az elfolyható üzemanyag felitatására tüzoltó homok feliratú
hordóban min ~ m 3 homokot és l db szóró lapátot kell készenlétben tartani.
m) Az előkészítő helyiségben eseti hegesztést, ill. nyilt lánggal történő munkafolyamatokat
(javítás) csak vizsgázott, és tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személyek végezhetnek
n) A hegesztő berendezéseket kifogástalan állapotban kell tartani, negyedévenként ellenőriztelni
kell a megbízott szakemberekkel.
o) Tűzveszélyes vagy mérgező anyagokat a hálózati \-iz elvezető csatomába önteni szigorúan
tilos.
p) Különféle elektromos szereléseket, javításokat, átalakitásokat csak a TMK. részleg
szakembereivégezhetnek.
q) A fékterem fékállásaiban (1-4) állásonként l db 20 kg-os C02-vel oltót, a mérőfolyosón pedig
l db 2 kg-os COrvel oltót biztositani kell.
r) Az előkészítőben biztosítani kell:
•

l db 6 kg-os porral oltót

•

2 db 12 kg-os porral oltót.
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s) Az elhelyezett tűzoltó készülékek hozzáférhetőségét biztosítani kelL A készüléket a helyéről
levenni, más helyre helyezni, más célra használni tilos.
t) A munkaidő befejeztével a keletkező szemetet, hulladékot a központi hulladékgyűjtőbe kell
szállítani.
u) A folyamatos munkavégzés miatt a helyiségeket a tökapcsolóval áramtalanítani kizárólag
veszély, illetve tűz esetén szabad.
v) Minden esetben meg kell győződni arról, hogy a vízvételi helyek elzárása megtörténjen, az
ablakok zárva legyenek. A labor lezárása után a kulcsot a portára kell adni.
w) A laboratórium dolgozóitévenként tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.
x) Tűz esetén a 105 városi telefonszámon azonnal értesíteni kell a tűzoltóságot, és a
portaszolgálatot.
y) Eloltott tüzet is jelenteni kell.
A földalatti üzemanyag tároló kezelésére tűzvédelmi utasítása
a) 2 db 5000 literes tartályban I-III. tűzveszélyességi fokozatú üzemanyagok tárolása történik a
motorkísérleti labor tevékenységéhez. 25
b) Az üzem-anyagtároló területén, és annak IS méteres környezetében dohányozni, nyílt lángot
használni tilos.
c) A földalatti üzem-anyagtárolót eltorlaszolni vagy hozzáférhetőségét akadályozni szigonían
tilos!
d) Gondoskodni kell a tartályok sztatikus töltés elleni fOldeléséröl (MSZ 16041-2).
e) A légző cső minden esetben szabadon és a csapadék bejutása ellen védve legyen.
f) A tartályok betöltő csonkjához a tárolt folyadék tűzveszélyességi fokozatától függöen a
robbanásveszélyre, tűzveszélyre figyelmeztető táblákat, ponyvát és l db 12 kg-os porral oltót
kell elhelyezni (MSZ 1040/4).
g) A tartályok feltöltése során kicsepegő, illetve kifolyó üzemanyagot a beöntő nyílás mellett
tárolandó tűzoltó homokkal azonnal fel kell itatni.
h) A földalatti tartály tömítettségi vizsgálatát legalább 5 évenként el kell végeztetni.
i) Tűz esetén azonnal értesíteni kell a tűzoltóságot a l 05 városi telefonszámon.
Festőműhely:

- A műhelyben csak az ott folytatott tevékenységhez, egy napi tűzveszélyes anyagot lehet tárolni.
A tűz és robbanásveszélyes, tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékokból
maximmn l O liter tárolható, maximum l literes üvegedényben. 26Az l liternél nagyobb térfogat
feletti mennyiség tárolása 10 l-nél nem nagyobb fém vagy műanyagkannában történhet. Az
üvegeknek vastag falúaknak kell lenni. Ha a fenti megengedett mennyiségeknél nagyobb
mennyiségre van szükség, azt a mühelyen kívül, az e célra kialakított kézi raktárban vagy
fémszekrényben szabad tárolni.
- A tűzveszélyes folyadékot és a különbözö festékanyaget csak az előírásoknak megfelelő fémből
készült, zárt tárolóhelyen, zártedényben tárolható.
- Az edények (még az üresek is, ha nincsenek kitisztítva) állandóan légmentesen zártak legyenek.
- Az elszivó berendezés folyamatos- ~ évente - szervizellátást igényel (a karbantartásról és a
lerakodott festék eltávolításáról nyilvántartást kell vezetni).
- A műhely területén a nyíltláng használata és a dohányzás szigorúan tilos, ezt piktogrammal
jelölni kell.
- Éghető folyadékkal itatott rongy tárolására jól zárható fémedényt kell biztosítani, az edény
rendszeres kiürítéséről gondoskodni kell.
- A munka befejezése után amOhely szellőztetéséről és áramtalanításáról gondoskodni kell.
25
26
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- A festőműhelyben
állapotban tartani.

keletkezhető tűz

oltására alkalmas

tűzoltó

készüléket kell készenléti

Gépkocsijavító műhelyek
a) A gépkocsijavító műhelyben tűz- és robbanásveszélyes folyadékokat /benzin, nitrófesték/
tárolni, használni tilosf7
b) A mühely belső területén tüzveszélyes folyadékban szerszámot, alkatrészeket stb. mosni
SZIGORÚAN TILOS! Az ilyen munkát fedővel ellátott edényben, a nyilt láng
használatát és a dohányzást tiltó rendelkezések betartása mellett, csak a mühelyen kívül
erre a célra kijelölt helyen szabad végezni.
c) A mühelyben kenőzsírt, kenőolajat legfeljebb l Okg mennyiségben szabad tárolni.
d) A hegesztési munka megkezdése előtt a munkaterületen meg kell minden olyan
körülményt szüntetni, amely tüzet, vagy robbanást okozhat.
e) A gépjárművön az üzemanyag tank közelében hegeszteni tilos! A hegesztés előtt az
üzemanyag tankot el kell távolítani, le kell szerelni.
f) Hegesztés előtt a gépjárművet az olajos szennyeződésektől meg kell tisztítani. Hegesztés
előtt az üléseket, éghető anyagokat a gépjárműből el kell távolítani.
g) A mühely területén a tisztaságra nagy gondot kell fordítani. Műszak befejeztével az olajos
rongyokat el kell távolítani a műhelyből. Szerelőlámpát /kézilámpát/ csak hibátlan
dugaszolóval, vezetékkel, üveghurával és mechanikai sérülés elleni védőkosárral szabad
használni.
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2. számú melléklet
Alkalomszerű tűzveszélyes

tevékenység nyomtatvány

a munkát elrendelő cég bélyegzője

Sorszám:

Feltételek meghatározása
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez

A 20 .......... év ........................................... hó ............ napján megtartott helyszíni szemle és az
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (Xll.S.) BM rendeletben foglaltak alapján az
alább elrendelt alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez a következő feltételeket határozam
meg:

l. A tevékenység időpontja:
20 ....... év ............................................. hó ...... napján ....... órától
20 ....... év ............................................. hó ...... napján ....... óráig
2. A tevékenység helyszínének pontos meghatározása:

3. Az elvégzendő munka leírása:

4. A munkavégző(k) neve:

tűzvédelmi

szakvizsga-bizonyítvány száma:

5. A munka közben megtartandó tűzvédelmi előírások:

...............................20....... év........................ hó .....nap
a munkát elrendelő aláírása

külső munkavégző által elrendelt alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység esetére a munkát
megrendelő gazdálkodó szervezet vezetőjének vagy megbízottjának kiegészítő rendelkezései:

6. A

............................... 20.......év........................ hó .....nap
a munkát elrendelő aláírása
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7. A munkavégzésre meghatározott feltételekkel és a kiegészítésben (6. pont) felsorolt megelőző
tűzvédelmi előírásokat tud másul vettem, azok megtartásáért büntetőjogi felelösséget vállalok. A
tűzveszélyes tevékenység befejezése után a helyszínt átvizsgálom, az esetleges tűzveszélyt
megszüntetem és a tevékenység befejezését a feltételek meghatározójának jelentem:
...............................20....... év........................ hó .....nap
a munkát végző aláírása

8. A munka befejezését tudomásul vettem:

.................................... 20....... év........................ hó .....nap
a munkát elrendelő aláírása
(feltételeket meghatározó) aláirás a
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KITÖLTÉS! UTASÍfÁS
A fejbélyegző helyére annak a gazdálkodó egységnek (a továbbiakban: cég) a fejbélyegzőjét kell
elhelyezni, amely a munkavégzést elrendelte, vagyis amelynek a dolgozója az alkalomszerü
tűzveszélyes tevékenységet végzi.
A

bevezető

előzte

szövegben a dátumot csak akkor kell kitölteni, ha a feltételek kiadását helyszíni szemle

meg.

Az l. és 2. pontok kitöltése során pontosan meg kell határozni az engedélyezett tevékenység
helyszínét, valamint a munkavégzésre kiadott időbeni hatályát.
A 3. pontban konkrétan ismertetni kell a feltételek tárgyát képező alkalomszerű tűzveszélyes
tevékenységet, az alkalmazható technológiát.
A 4. pontban a tüzveszélyes tevékenységet
bizonyítványának számát kell feltüntetni.

végző

személy(ek) nevét és a tüzvédelmi szakvizsga

Az 5. pontban kell meghatározni azon tüzvédelmi előírásokat, amelyek feltételét képezik a konkrét
tevékenység biztonságos végrehajtásának, és a munkavégzőnek be kell
tartania. E rovatot minden esetben a munkát végző dolgozó vezetőjének, vagy a vezető által a
feltételek meghatározásával megbizott személynek (munkát elrendelönek) kell aláírnia.
alkalomszerű tűzveszélyes

A 6. pontot csak akkor kell kitölteni, ha a munkát végző dolgozó az alkalomszerű tüzveszélyes
tevékenységet más cég megrendelésére végzi. A kipontozott részben a munkát megrendelő cég
vezetőjének, vagy annak megbízottjának a helyi sajátosságok ismeretében - szükség esetén munkavégzéssel összefüggő további biztonsági előírásokat kell meghatároznia.
E rovatot a munkát megrendelő cég vezetője, vagy annak megbízottja írja alá.
A 7. pontot a munkát végző dolgozó tölti ki és írja alá a tevékeny megkezdése előtt.
A 8. pontot a feltételeket meghatározó, azaz a munkát
vezetője, vagy annak megbízottja) tölti ki és írja alá.

elrendelő

személy (munkát

végző

dolgozó

A kitöltött nyomtatvány egy példányát a dolgozónak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység
végzésének időtartama alatt magánál kell tartania, a másodpéldány a tömbben marad.
A tevékenység befejezése után a dolgozó példányát
csatolni.

célszerű

a tömbben

lévő

másodpéldányhoz
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3. számú melléklet
A

rendeltetésszerű

használattól eltérő használati kérelem formanyomtatvány&

Tárgy: rendezvényről tájékozta~

Ügyiratszám:

............ Hivatásos Tüzoltóparancsnokság
(cím)

Tájékoztatom, hogy
20 ............... hónap nap(ok)on (nyitás-zárás)
a ............................................... ( cún) alatti
- művelődési, sport, oktatási létesítményben, (helyiségekben) nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő
rendezvényre (vásár, bemutató, kiállítás stb.)~
- az 500 főnél nagyobb befogadóképességű nem művelődési és sportlétesitményben, helyiségben
tartott alkalomszerű kulturális, sport rendezvényre (színi, zenekari~ cirkuszi előadás, táncos
összejövetel, disco, koncert stb.) kerül sor.

(A

megfelelő rész

aláhúzandó O

A rendezvény szervezője, rendezője:
Név:

Cún:
Telefonszám:

A tájékoztatáshoz mellékelem:
-a kiürítés számítást (képlet:3,5x41,7x(ajtóméret)= fő)
- a tűzterhelés számítást
- a rendezvény helyszínéül szolgáló helyiségek léptékhelyes alaprajzait, megjelölve azon a
kiürítésre számításba vett kijáratok elhelyezkedését, méretét, ezen túlmenően az épület érintett
kiürítési útvonalait, a szabadba vezető kijáratokat

A rendezvényre vonatkozóan az alábbi tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések kerültek
meghatározásra:

l) a kiürítés lebonyolítAsát felügyelő biztonsági személyzet feladatai:
[Létszám:

[Tartózkodási hely:

!Kapcsolattartás módja:

JA rendezvény előtti ellenőrzési szempontok:
JK.ijáratok:

.

JVilágítás:
!Eseti villam~s berendezések:

·------- - --- - --
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jA kiürítési számítás szerint megengedett bent tartózkodók létszámán~ folyamatos vizsgAlati módja:
jA közreműködők feladatai: A kiállítók feladatai:
jA rendezvény alatti ellenőrzési szempontok:
jkijáratok:
!világítás:
jEseti villamos berendezések:
jA kiürftési számítás szerint megengedett bent tartózkodók létszámának folyamatos vizsgálati módja:
jA közreműködők feladatai:
jA kiállítók feladatai:
rendezvény utáni ellenőnési szempontok:
jKijáratok:
jVilágftás:
!Eseti villamos berendezések:
jA kiürltési számítás szerint megengedett bent tartózkodók létszámának folyamatos vizsgálati módja:
közremiíködők feladatai:

lA

lA

lA kiállítók feladatai:
2) a tííz esetén szükséges teendők:
jA biztonsági személyzet feladatai:
jA közremiíködők feladatai:
3) a tüzjelzésének és oltásának módja:
jA tűzjelző személy kijelölése:
jA tüzoltás eszközei és helye az épületben (fali tfizcsap, tííoltókészülék):
A rendezvény lebonyolításának tfizvédelmi előírásait tartalmazó iratok és mellékletek a rendezvényt
követően legalább egy évig megőrzésre kerülnek.

Dátum

56

4. számú melléklet
Az Egyetem található ötven föt meghaladó befogadó képességű termek kiürftés számítással

megengedett maximális befogadóképessége

T am•to.ké~pzo.. E;,gyeteDll. Kar
Terem
száma:
30.

Létszám:

33.

62

52.

!
! ISO

104

l

i

Terem mérete
m2
95 (6.30xl5)

,l
\ 89 (14.2x6.3)

2 db 2.20x1,00

1:5

124

3 db 2,5x1,5 m,
l db 2,0xl,Om
2 db 2,0x1 ,O m

1,5

341

;

l 50

Tornaterem
1

78(12.2x6.4)

50 feletti 1 176 (8.8x20)

•,

1,5

l

!

Terem száma:

13 db 2,2x1:3 m

1,5

324

13 db 2,5x1,45
.

1162
240

i

Terem mérete
m2
360(18x20)

1

12 db 1,26m
i 1db 1,24

l
i

l
i
l
l

l db l 24
'

,· 71 34 (12 3x5 8)
l

l
84

'

'

'

12 db0,9m
:

119
130
;

100 feletti

87,5 (7x12,5)

l 119(7x17)

j 2db0,9m
l ldb 1,4m

l

' 2 db 1,2 m

l 216 (7.2x30)

:

i

103
l

l

l

ldb 1,4m
287,1(17Axl6,5) 3db 1,2m

.
l

l
!
l
i
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1,5
1,5

2 db 0,9m

l 199,26
i {12,3xl6,2)

l

i

,
15

l
87,5 (7x12,5)

77

l
l

l

28

Maximális
létszám:
313

l

' 258.
364.
Dr Járfás
József
Tornacsarnok
lelátó
Étterem

l
l

l

240

60
Dr. Mészöly

t

205

!

l'

124

1,5

~ 218,4(14xl5,6)

i

l Gy.

l
.!

1 2 db 2,2xl,O m

!

i Létszám:

' 39.
Dr. Filius
István

124

l

1,5

l

i

l

\
l

]

Etterem

\

l

l

Táncterem

Maximális
létszám:
120

'

116.6
(18.5x6.30)
113.4 (18x6.3)

i

1104

~ 2 db 2.10x0,98m

l

l

53.

Kiürítési
idö !'etC
1,5

Ajtóméret:

1,5

l
r

150

'

150

(

i
!

'
i

150

!

1,5

116

1,5

j

316

l'

1,5

ll

300

l

'

l'
i
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GAMFE~gyet eiDI. Kar
Terem száma:

Létszám:

2 .ép ebédlő
2 .ép kis
ebédlő

Terem
Ajtóméret:
méretem2
2db 1,62m
261,67
(19,1x13,7)
89,6
ldb 1,33m
(10x8,94) 1db l,65m
58,21
ldb 1,9m

Kiürítési
idő perc

Maximális

létszám:

1,5

270

1,5

247

1,5

158

4.ép 311

60

4.ép 315

151

87,32

ldb 1,9m

1,5

158

6.ép Könyvtár
infótér
6.ép
Tornacsarnok

121

521,6

1,5

173

1,5

710

8.ép 10

72

83,31

1db 0,9m
ldb 1,18m
1db 1,95m
2 db 2,05 m,
2db2,1 m
1db 1,6m
ldb 0,86m

1,5

71

Jánnűtanszék

72

97,88

2 db 0,86

1,5

142

1,5

384

4 db 1,16m

1,5
1,5
1,5

112
496
364

2 db0,85m

1,5

140

2 db0,85m

1,5

140

l db 0,85m

1,5

70

1db0,85m

1,5

70

ldb0,85m

1,5

70

2db0,85m

1,5

140

ldb 0,85m

1,5

70

l db 0,85m

1,5

70

2db 0,85m

1,5

140

E03
ll.ép
Nagyea.
Ötvös L.
összesen:
11.ép Kis ea.
Bolyai J.
ll.ép /6
Jedlik Á.
11.ép /5
DeákF.
ll.ép /211

1065,3

356

192
110
100
50

1l.ép /306.

60

ll.ép /310

60

ll.ép /311

100

ll.ép /406

60

11.ép /410

60

11.ép l 411

100

368,46
4 db 1,16m
(23,6x17,8)
ldb 1,35m
261,66
(18,5x17,8l
118,4
(14,8x7,99
167,2
(20,9x7,99)
71,2
(8,9x8)
71,2
(8,9x8)
71,2
(8,9x8}
122,16
(15,27x8)
71,2
(8,9x8)
71,2
(8,9x8)
122.16
(15,27x8)
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Gazdálkodási Egyetemi Kar

AZ 50 FŐNÉL NAGYOBB BEFOGADÓKtPESSÉGŰ TERMEK

KIÜRÍTÉS! SZÁMÍTÁSA Szolnok
1./ "B" épület földszint I. sz. előadó
Tervezett befogadó képesség: NI= 150 fő
Legtávolabbi pontja az ajtótól: Su= 21 m
Kijáratok száma: 2 db
Kijáratok szélessége: 1,56 m
Területe: 216rm
A kiürftés megengedett időtartama: tlmea:S 1,5 perc
A kiürítésnél figyelembe vehető haladási sebesség: vt =30 m/perc
l. a Kiürítési számítás útvonal hossz alapján
tta = = O, 7 perc

< ttmeg MEGFELEL

l. b Kiürítési számítás ajtók átbocsátó képessége alapján
ttb = :::: l, 15 perc < tlmeg MEGFELEL

A fentiek alapj án a terem
- max1 befogadóképessége: 195 fő
- maX2 befogadóképessége:

97 fő (egy ajtó nyitva tartása esetén!)
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5. számú melléklet
TŰZRIADÓ TERV

A Neumann János Egyetem .. ..... ......... .................Kar területén vagy annak közvetlen közelében
előforduló tűz

esetén az alábbi feladatokat kell végrehajtani.

FELADATOK A KELETKEZEIT TŰZ ESETÉN!
- A tüzet észlelő személy haladéktalanul riasztani köteles az épületben tartózkodó személyeket és a
portaszolgálatot.
HELYI RIASZTÁS:

Kiáltással: TŰZ VANI
Telefonon a portaszolgálatot.(.... ......)
Az épületben lévő személyek riasztása szirénával, csengővel.
A PORTASWLGÁLATOT TELJESÍTŐ SZEMÉLY FELADATAI:
Tűzoltóság értesítése

TŰZOLTÓSÁG TELEFONSZÁMA: 1 O 5

A

tűzoltóság

felé az alábbiakat kell bejelenteni:
NÉV, MUNKAHELY, BEOSZTÁS,
HOL VAN A TŰZ,
MI ÉG, MBKKORA A TŰZ TERJEDELME,
EMBERÉLET VAN-E VESZÉLYBEN,
MILYEN TELEFONSZÁMON JELEZTE A TÜZET.

-

Az épületet áramtalanítani kell a Tf/zvédelmif6kapcsolóvaL
A tözoltósá.g kivonulásáig a bejárati kapuk, ajtók, közlekedési utak átjárhatóságát biztosítani kell.
- A tűzoltóság megérkezése után át kell adni a portán elhelyezett zárt borítékban lévő Tűzriadó
Tervet, valamint tájékoztatni kell a tűzoltókat arról, hogy:
KI és MI van veszélyben.
Robbanásveszélyes anyag találhatóak-e a tűz közelében.
Tűzoltó víz utánpótlására hol találhatóak a tüzcsapok.
Tájékoztatni az épület feszültségmentesítéséről ill. megmutatni a
ffikapcsoló helyét.

A

tűzoltóság riasztása után értesíteni kell:

............... kancellár
.. . .. .. .. .. . .. rendészeti vezető
. . . . . . . . . . . . .. üzemeltetési vezető
.... .......... tüzvédelmi főelőadó

tel.: 06/.... ..... ..
tel.: 06/.... .. .....
tel.: 06/............ ..
tel.: 06/20 324 43 67
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FELADATOK A TŰZ KELETKEZÉSÉNEK HELVÉN,
A RIASZTÁS l\-IEGTÖRTÉNTE UTÁl~
A veszélyeztetett területet, a kiürítést irányitó személy, és az oltást végző személyeken kivül
mindenkinek el kell hagynia.
KJÜRÍTÉSI REND:
- Tűz esetén ........... . ...... . .... .. .. ..... ... .... .... .. . .. .... . ........ .. a szabadba történik.
- A kiürftést a tűzoltóság megérkezéséig a helyszínen tartózkodó legmagasabb beosztású vezető,
oktató vagy az általa megbízott személy irányítja.
- A kiürftést irányító személynek ellenőrizni kell, hogy mindenki elhagyta az épületet.
- A személyek eltávozása előtt bútorok, nagyobb tárgyak mentését megkezdeni nem szabad, mert
eltorlaszolják a köztekedési utakat és a személyek menekülését akadályozza.
-

A rendelkezésre álló eszközökkel meg kell kezdeni a tűz oltását, és az anyagi javak mentését
mindaddig, amíg életveszély nélkül lehetséges, illetve a tűzoltóság beavatkozásáig.

-

Vízzel oltani csak az épület áramtalanítása után szabad.

-

Füstelvezető

nyílásokat, ablakokat, ajtókat a tűzoltás vezető utasítására lehet csak kinyitni.
A tűzoltók megérkezése után a tíizoltás vezetőjének utasításait maradéktalanul végre kell hajtani.

-

Idegen személyeket és a kíváncsiskodókat az érintett területtől távol kell tartani.

MELLÉKLET: Az objektum alaprajza.
Kecskemét, 20 .............. .
vezető

NEUMANN JÁNOS EGYETEM

Tűzvédelmi Oktatási tematika

-

1996.évi XXXI. Tűzvédelmi törvény tartalma, követelménye,
Tűzvédelmi szabályzat tartalma,
Jogszabályi környezet, új jogszabály: 30/2019. BM rendelet (OTSZ)
Tűz keletkezésének lehetséges okai, és az égés feltétele,
Tűzjelzés és a tűzoltóság értesítésének módja, tűzoltás, tűz esetén szükséges teendők,
A terület tűzvédelmi rendszerei: tűzjelző berendezés,
Tűzriadó terv
Menekülés, mentés és a tűzoltósági együttműködés, tűzoltó készülékek típusai, használatuk,
oltás módja,
A terület elhagyását, és a menekülést segítő rendszerek: biztonsági világítás, irányfények,
menekülési útvonal terv
Elektromos tűz, tárolás
Dohányzás szabályai
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TŰZVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG
1.
Tűzvédelmi ismeretek
A tűzvédelmi oktatás célja a tűzvédelmi szabályok, magatartási szabályok ismertetése,
 amelyeket az üzemeltetés során az létesítmény területének tűzbiztonsága és a megelőző tűzvédelmi feltétel
kialakítása érdekében végre kell hajtani;
 amelynek megtartásával, végrehajtásával a létesítmények területén a tűzesetek elkerülhetők és megelőzhetők;
 amelyek elsajátításával és a tűz esetén való alkalmazásával a tűzkár csökkenthető és a személyek testi épsége
megóvható.
A részletes tűzvédelmi szabályokat a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.

1.1.

Tűzvédelmi Szabályzat

Tartalmazza a használattal összefüggő veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának szervezeti, technikai
feltételeit, valamint a biztonságos működést, a munkaszervezet belső tűzvédelmi viszonyait, ennek körében
meghatározza:
 felelős vezetők feladatait;
 a munkahelyre, létesítményre, építményekre, tűzszakaszokra, illetőleg helyiségekre, veszélyességi övezetekre
vonatkozó általános (speciális) érvényű és eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
 a munkavállalók, dolgozók a tűz megelőzésével és oltásával kapcsolatos teendőit;
 a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat.
1.1.1. Munkavállalók tűzvédelmi feladatai
A munkavállaló köteles
 a tűzesetek megelőzése érdekében a munkahelyen a biztonságos munka végzésére alkalmas állapotban
megjelenni,
 a tűzvédelmi előírásokat betartani, a tűzeseteket megelőzni, a tűz továbbterjedését megakadályozni, kezdeti
tüzek oltását megkezdeni és a dohányzási tilalmat megtartani,
 munkakörének betöltéséhez szükséges tűzvédelmi oktatáson részt venni,
 a munkahelyén rendet, tisztaságot tartani és minden olyan körülményt megszüntetni, amely tüzet okozhat,
 a munkavégzés során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább a munkaidő végén
köteles azt eltávolítani,
 a tűzmegelőzés érdekében a létesítmény használati szabályait megtartani.

1.2.

Tűzriadó Terv

A Tűzvédelmi Szabályzat része, amely tartalmazza adott létesítményre vonatkozóan:
 a tűzjelzés módját;
 a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény elhagyásának módját;
 a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés,
rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás, stb.);
 a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);
 a létesítmény helyszínrajzát, szintenkénti alaprajzokat a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések
(eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési helyek megjelölésével.

2.

2.1.

ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI ISMERETEK
Tűzvédelem célja

A tűz elleni védekezés. A tűzesetek megelőzése, a tűzoltási feladatok ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek
feltételeinek biztosítása.
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2.2.

Követelményeket megfogalmazza





a 1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról (Tűzvédelmi
törvény)
a 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
a szabványok, és
Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (TvMI-k)

2.2.1. Tűzvédelmi törvény kimondja
A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevők tűzvédelmi oktatásáról,
valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk
megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék
A felsőoktatási intézményekben a tanulmányi követelményekbe építve, továbbá a szaktanfolyamokon,
továbbképzéseken oktatni kell az általános és az egyes szakanyagokhoz kapcsolódó tűzvédelmi ismereteket.

2.3.

Az égés feltételei

A tűz egy égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, testi épségre vagy az anyagi javakra, illetve azokban
károsodást okoz.
Az égéshez három feltétel együttes megléte szükséges

Bármelyik feltétel hiányzik a tűz megelőzhető!
Bármelyik feltétel kizárásával a tűz eloltható!

2.4.

Az anyagok tűzveszélyességi besorolása

Fokozottan tűz- és robbanásveszély osztály
hajtógázas spray

Mérsékelten tűzveszélyes osztály
fa, papír

Nem tűzveszélyes osztály
beton, üveg

2.5.

Legfontosabb használati szabályok
2.5.1. Általános használati szabályok
 Az épületekben a gyertya, mécses, füstölő használata, és egyéb nyílt láng alkalmazásával járó eszköz
használata, tevékenység végzése TILOS!
 Nyílt láng, vagy egyéb gyújtóforrás használatával járó munkaművelet az alkalomszerű tűzveszélyes
tevékenységekre vonatkozó szabályok megtartásával történhet.
 Vízszerzési utakat szabadon kell hagyni.
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Közüzemi kapcsolókat, elzárószerelvényeket (pl. elektromos főkapcsolót, tűzeseti főkapcsolót, gázfőelzárót),
tűzvédelmi eszközöket (pl. tűzoltó készüléket, kézi jelzésadót, fali tűzcsapot) TILOS eltorlaszolni!
 Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges
fokozottan tűz- és robbanásveszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható.
 Az építményben tárolt anyagok mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett
anyagmennyiséget.
 Közlekedési-, menekülési útvonalak szabadon hagyása! Közlekedési, menekülési útvonalakon (pl.

előtérben, lépcsőházban, folyosón) mindennemű anyagtárolás, az útvonalak eltorlaszolása (pl.
virág, állvány, bútor elhelyezése) - az útvonalak szűkítése - TILOS!







TILOS a lámpatestre éghető anyagot elhelyezni!
Egyedi tüzelő, fűtőberendezést, pl.: elektromos hősugárzót behozni és használni TILOS!
Kizárólag szabványos kivitelű elektromos eszközök használata engedélyezett, hibás, toldott vezetékek,
szerelvények használata TILOS!
Az elektromos eszközök kizárólag szabványos kivitelű földelt dugaszoló aljzatról üzemeltethetők.
Dohányozni csak az erre kijelölt helyen szabad!

2.5.2. Irodák tűzvédelmi használati szabályai, előírásai
 rendeltetésüknek megfelelően irodai tevékenység végzésére használhatók csak az irodák;
 az irodákban fokozottan tűz- és robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, egyéb vegyi anyagot,
gázpalackot elhelyezni, tárolni tilos;
 a használt elektromos fogyasztókat (pl. lámpa, klíma stb.) a munka befejezése után, eltávozás előtt
áramtalanítani kell, kivéve a folyamatos üzemű gépeket (hűtőszekrény), vagy amelyek hálózatról való
leválasztása adatok megszűnését eredményezné (számítógépek);
 az irodahelyiségekben a közlekedési utakat úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén az ott tartózkodó dolgozók,
vendégek, ügyfelek akadálytalanul és biztonságosan elhagyhassák a helyiséget;
 a berendezési tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy a helyiségben tartózkodók szabad mozgástere, és
biztonságos közlekedése a kijárati ajtó felé folyamatosan biztosított legyen;
 a hőfejlődéssel járó elektromos készülékek és az éghető anyagok (pl. papírok, bútorok, stb..) között olyan
távolságot kell tartani, hogy az az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen;
 az irodák védelmére elhelyezett tűzoltó készülékeket eredeti helyükről eltávolítani, szekrénybe zárni,
eltorlaszolni, vagy rendeltetésüktől eltérő módon használni nem szabad.
2.5.3.









Könyvtár, irattár, nyomda helyiségek használatának tűzvédelmi szabályai
A könyvtárban, irattárban, nyomdában TILOS a dohányzás! Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet.
Állványos, polcos tárolás esetén az állványsorokat/polcsorokat úgy kell telepíteni, hogy a 10–15 méter széles
helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem szélesebb helyiségben 1 méter széles hosszirányú út, illetve az
állványsorok/polcsorok között legalább 80 cm közlekedési távolság közöttük biztosított legyen, a bejárati ajtó
irányába legalább 150 cm széles utat kell biztosítani.
Az állványsorok és polcsorok közötti közlekedési útvonalak még átmenetileg sem torlaszolhatók el.
Az irattári anyagot úgy kell elhelyezni, hogy fűtőtesttől, elektromos szerelvénytől (pl. lámpa), beépített tűzjelző
érzékelőjétől legalább 1 m távolságra legyen.

Az irattári helyiségekben fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes folyadékot anyagot
elhelyezni, még átmenetileg is tilos.
Az állványsorok, polcok felső polcain elhelyezett anyagok és a födém között legalább 1 m távolság megtartása
szükséges.
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Könyvek, iratok tárolására csak állványt, szekrényt szabad használni.
A könyvtárban, irattárakban a könyveken, iratokon kívül más anyagot nem szabad tárolni, elhelyezni még
átmenetileg sem. A könyvek szállításakor keletkező göngyöleg-anyagokat azonnal, de legkésőbb a munka
befejezésekor el kell távolítani.
A helyiséget utolsóként elhagyó személy kötelessége azt áramtalanítani, világítást kikapcsolni és meggyőződni
arról, hogy távozása után nem marad-e vissza olyan veszélyforrás, amely esetleg utólag tüzet okozhat.
Villamos hősugárzó, főzőlap, kávéfőző használata TILOS!
Az éghető, illetve veszélyes vegyszereket zárható fémszekrényben szabad tárolni.
A beépített tűzjelző rendszer érzékelőit, annak 50 cm-es környezetében szabadon kell hagyni!

2.5.4. Előadótermek, előcsarnok, tornacsarnok
 Az előadótermekben, előcsarnokban és a tornacsarnokban TILOS a dohányozás! Dohányozni csak az arra
kijelölt területen lehet.
 A helyiség kijáratait állandóan szabadon kell tartani, még ideiglenesen sem szabad lezárni, vagy eltorlaszolni a
használat alatt.
2.5.5. Tanterem
 A tanteremben TILOS a dohányzás! Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet.
 A tanteremben az asztalokat, székeket, taneszközöket, stb. úgy kell elhelyezni, hogy a hallgatók szükség
esetén akadálytalanul kijöhessenek a helyiségből.
 A tanteremben, illetve a folyosón jelölni kell, hogy tűz, illetve veszély esetén a tanteremből merre lehet
menekülni, arra melyik lépcsőházat használják.
 A tanteremben használatos elektromos oktatási segédeszközöket (írás-, diavetítő, stb.) használatuk után ki kell
kapcsolni.
 Ha a foglalkozás befejeződött, az oktatási eszközöket áramtalanítani kell. Az oktatási eszközök
meghibásodását, az eszközt használó tanár (oktató) azonnal jelezze a közvetlen vezetőjének, akinek
kötelessége intézkedni a megjavítás érdekében.
 Hibás, toldott vezetékek, szerelvények használata TILOS!
 Az elektromos gépeket csak szakemberek javíthatják.
 Elektromos gépek vízzel való tisztítása TILOS!
 A helyiségek elhagyása előtt meg kell győződni a fenti előírások megtartásáról, valamint arról, hogy tüzet okozó
körülmény nem maradt-e vissza.
 Az áramtalanító főkapcsolók előtt anyagot tárolni még ideiglenesen sem szabad, azokat eltorlaszolni TILOS!
2.5.6. Karbantartó, szakipari műhely
 A műhelyben TILOS a dohányzás! Dohányozni csak az arra kijelölt területen lehet.
 A műhelyben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez feltétlenül szükséges anyag és eszköz tartható.
 A karbantartó, szakipari műhelyben a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek
ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
 A műhelyben gondoskodni kell a hulladék tárolása céljából megfelelő edényzetről, azt naponta egy alkalommal
üríteni kell.
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2.5.7. Teakonyha, pihenő, étkező tűzvédelmi használati szabályai
 A helységben TILOS a dohányzás! Dohányozni csak az arra kijelölt területen lehet.
 kizárólag kifogástalan műszaki állapotú elektromos berendezést szabad használni;
 meghibásodott készüléket azonnal le kell választani az elektromos hálózatról, és a javítás elvégzéséig azt
használni TILOS!
 bekapcsolt elektromos berendezést, hőfejlesztő készüléket felügyelet nélkül nem szabad hagyni;
 alkalmazott elektromos eszközöket (hűtő, kávéfőző, sütő, mosogatógép stb.) csak a kezelési, használati
utasításban meghatározott módon szabad üzemeltetni;
 a teakonyha helyiségben a közlekedési utakat, kijárati ajtót eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad!
2.5.8. Villamos berendezések tűzvédelmi szabályai
 kizárólag olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére
nézve gyújtásveszélyt nem jelent;
 a villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, kivéve
azokat amelyek folyamatos üzemmódúak (pl. hűtő, telefonok, számítógép);
 elektromos főkapcsolót, szakaszoló kapcsolót, tűzeseti főkapcsolót eltorlaszolni tilos.
2.5.9. Rendezvények
Rendezvény kezdetekor ismertetni kell a résztvevőkkel
 a tűzjelzés módját
 a rendezvény helyszínének elhelyezkedését az épületben, a szintszámot
 tűz esetén az épület elhagyásának útvonalait
 a dohányzási tilalmat, és a kijelölt dohányzó helyet
2.5.10.
Dohányzás tilalma
 Teljes dohányzási tilalom vonatkozik az Egyetem épületeire, valamint a bejárattól
számított 5 méteres távolságon belüli területre.
 Dohányozni kizárólag a kijelölt helyen szabad!

2.6.
Tűz esetén szükséges teendők
Környezet riasztása
2.6.1.

Kiabálás

„Tűz van! Tűz van!”

2.6.2. Tűzjelző bekapcsolása
Ahol van:
- Izsáki út
o Főépület fszt.
o Anyagtechnológia
o Gépgyártás-technológia
o Gépszerkezet tanszék
o Informatika tanszék
o Jármű tanszék
o Könyvtár
o Tornacsarnok
o Műanyagtanszék
o Természettudományi tanszék
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-

-

Kollégiumok
o Piaristák tere_Lővei Klára kollégium – tűzjelző csengő
o Homokszem utcai
 Tudosház
 Kollégium 102-es épület
Mészöly Gyula tér
Kaszap utca
o Csillagvizsgáló

2.6.3.

Tűzoltók értesítése (112 vagy 105-ös számon) – Segélyhívás
 Az esemény pontos helye
(Pl. 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.)
 Az esemény leírása
 Mit veszélyeztet
 Emberélet van-e veszélyben
 Megadjuk nevünk, telefonszámunk

Tőlünk elvárható mértékig biztonságos beavatkozás
2.6.4.

Áramtalanítás, berendezések lekapcsolása, tűzoltás megkezdése

2.6.5.

Gázelzárás

2.6.6.

Kiürítés, terület elhagyása, kijelölt területen a biztonságos várakozás
Menekülési útirány, menekülési útvonal

Nyugodtan, rendezetten célszerű a helyiséget, épületet elhagyni.
Felvonó használata TILOS.
Szükség esetén segítse a körülötte lévőket.

Az oktatási tematikát készítette: Rimóczi Péter tűzvédelmi mérnök N-114/2006

Oldal 7 / 10

2.6.8. Gyülekező hely, várakozás
A gyülekező helyek az épületek előtt található, melyek táblával vannak jelölve!
A kijelölt helyen kell maradni és várni a vonatkozó utasítást.
Mindig az égő épülettől távolabb kell várakozni.

2.7.

Biztonságos beavatkozás
Tűzoltást két féleképpen lehet megkezdeni.
2.7.1. fali tűzcsap: merevtömlős, nyomótömlő
(elektromos eszközök tüzeinek oltására víz nem alkalmazható!!)

2.7.2.

gázzal oltó készülékkel

2.7.3.

porral oltó készülékkel

3.
Tűzoltó készülék használata
Porral oltók a rajtuk feltüntetett tűzosztályok (A-B-C, vagy B-C) tüzeinek oltására alkalmasak:
„A” tűzosztály: éghető (általában szerves eredetű) szilárd anyagok tüzei, amelyek lángolás, vagy izzás,
parázslás kíséretében égnek.
„B” tűzosztály: éghető folyadékok tüzei.
„C” tűzosztály: éghető gázok tüzei.
A porral oltók 1000 Volt feszültségig a feszültség alatti berendezések tüzeinek oltásánál is biztonsággal felhasználhatók.
A széndioxiddal oltó készülékek, az oltási zónában lévő feszültség alatti berendezések, számítógépek, élelmiszerek
károsítása nélküli is használhatók.
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Azok a tűzoltó készülékek, amelyek időszakos ellenőrzését nem hajtották végre, nem tekinthetők üzemképesnek.
A készülék használata:
 Biztosítószeget kihúzni
 Szelepkart megnyomni
 Szakaszos működtetés
 Szóró csövet a tűzre irányítani

Használatkor először el kell távolítani a biztosítószeget, a tömlőt tűz felé kell irányítani, majd a szelepkar lenyomásával
meg lehet kezdeni az oltást.
Az oltás során nem az égő anyag felületére, hanem a lángzónába kell juttatni az oltóport.
A tartályon található öntapadós matricán olvasható felülvizsgálati jelölés, a készülék utolsó és következő esedékes
karbantartásának időpontja. A karbantartást évente kell elvégeztetni. A készülék ennek hiányában nem tekinthető
üzemképesnek.
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4.
Hő- és füstelvezető
A hő- és füstelvezető rendszer segíti a biztonságos menekülést. A beépített tűzjelző berendezés központja általában
vezérli hő- és füst elvezetést biztosító eszközöket, azaz nyitja az ablakokat, valamint a bejárati
ajtókat. A kinyitott ablakok biztosítják a füstelvezetést, a bejárati ajtók nyitása biztosítja a friss levegőt, légutánpótlást.
A hő- és füstelvezető rendszer kézi nyitását nyitókapcsolóval lehet indítani.

5.

Tűzveszélyes tevékenység

Tűzveszélyes tevékenység: Az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét,
lobbanáspontját meghaladó hőmérsékelettel, vagy nyílt lánggal, továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással,
parázzsal, szikrázással jár.
Tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztést, lángvágást, forrasztást, tűzrakást, villamos és mechanikai
szikraképződéssel járó munkát, stb.) az Egyetem területén csak állandó tűzveszélyes tevékenységre vagy alkalomszerű
tűzveszélyes tevékenységre feljogosító írásbeli engedély birtokában szabad végezni.
Állandó tűzveszélyes tevékenységre feljogosító engedély csak az erre külön kialakított területre, helyiségre adható ki.
Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélye csak az elvégzendő munka időtartamára adható ki.
Tűzveszélyes tevékenység
 szakvizsgához kötött tevékenység, amelyet
 5 évente kell megújítani
 16 foglalkozási ágra vonatkozik
Pl:
1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.
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