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                                   TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 
 
 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többször módosított  
 
1996. évi XXXI. törvény 47.§ /1/bekezdés, valamint a 74/2015. (XII. 21.) BM rendelettel, és  
 
a 33/1999. (IX. 24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII. 6.) BM rendeletben foglaltak,  
 
továbbá  a 30/2019. (VII. 26.) BM rendelettel módosított 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel 
 
kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban OTSZ), valamint az egyéb  
 
kormányrendeletekben, szabályzatokban, kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványokban,  
 
műszaki követelményekben foglaltak alapul vételével a jogszabályokban biztosított  
 
jogkörömben, az irányításom alá tartozó Új Előadóművészeti Alapítvány üzemeltetésében  
 
működő 1036. Budapest, Perc u. 2. 2. em. szám alatti Budapest Tánciskola  
 
teljes területére, tűzvédelmi munkafeladatainak teljesítésére a tűzvédelmi szabályok és  
 
előírások érvényesítéséért felelős vezetők és munkavállalók tűzvédelmi feladatait, a tűz elleni  
 
védekezést és a műszaki mentést a következők szerint szabályozom - kiadom az alábbi  
 
TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATOT és a hozzá tartozó mellékletek, egyben elrendelem annak  
 
végrehajtását. 
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1. 
ÁLTALÁNOS RÉSZ 

1.1 A Szabályzat időbeli hatálya: 
A szabályzat időbeli hatálya: 2020. október 13-án lép hatályba, visszavonásig érvényes. 
Felülvizsgálat a jogszabályi változásoknak megfelelően. 

 
1.2A Szabályzat területi hatálya kiterjed: a Budapest Tánciskola teljes területére, és a  
      hozzá kapcsolódó működési (esetleges bérelt) területére, működési rendjére, gépekre,  
      berendezésekre, a tűzbiztonságot biztosító tűzvédelmi felszerelésekre, eszközökre,  
      rendszerekre. 
 
1.3 A Szabályzat személyi hatálya: 
     A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Új Előadóművészeti Alapítvánnyal  
     munkaviszonyban álló valamennyi munkavállalóra, a Budapest Tánciskola  
     területén foglalkoztatott dolgozókra, működési területén munkát végző külső  
     munkavállalókra, vállalkozásokra, és azok megbízásából időszakosan munkát végző  
     alvállalkozóira a munkavégzésük idejére azok alkalmazottaira, munkavállalóira, a  
     Budapest Tánciskola terültén tartózkodó tanulókra, hallgatókra vendégekre, jelen lévő  
     személyekre az alapvető tűzvédelmi-biztonsági előírások, továbbá a tűzvédelemre  
     vonatkozó tájékoztatás és figyelemfelhívás (jelző-, figyelemfelhívó táblák, szóbeli  
     figyelmeztetés stb.) mértékében és körében.  
 
1.4 A Szabályzat érvényessége: 
      A Budapest Tánciskola Tűzvédelmi Szabályzata az érvényben lévő általános és  
      eseti tűzvédelmi jogszabályi előírások és műszaki követelmények szerint készült, a  
      Tűzvédelmi Szabályzat-ot a fenti jogszabályok, rendeletek, törvény szerint hivatalos  
      okmányként kell kezelni. Érvényes a Budapest Tánciskolaterületén folytatott  
      bármilyen jellegű tevékenységre, a Budapest Tánciskolaegyes helyiségeit,  
      berendezéseit bérlő jog- és magánszemélyekre. A Szabályzat kiadásának napján lép  
      hatályba és visszavonásig érvényes. A Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt előírások 
      betartására az Új Előadóművészeti Alapítvány valamennyi munkavállalóját, (dolgozóját),  
      alkalmazottját, a Budapest Tánciskola munkaköri leírás szerinti vezetőit, a  
      Budapest Tánciskola területén időszakosan munkát végző külső gazdálkodó  
      szervezet dolgozóit is 
                                                           k ö t e l e z e m! 
                                                                                         
                                                                                                     Angelus Iván 
                                                                                                        alapító 
      
 1.5 A Szabályzat célja: 
      A Szabályzat célja a Budapest Tánciskola működési területének a Tűzvédelmi   
      Szabályozása, az érvényben levő tűzvédelmi rendelkezések, műszaki követelmények  
      megállapítása és érvényesítése. Az ide vonatkozó jogszabályok alkalmazása  
      szempontjából a Tűzvédelmi Szabályzat a Budapest Tánciskola területén folyó  
      tevékenységeket (oktatás, művészeti tevékenység), a használatos anyagokat, azok  
      tárolását, a tűzveszélyes munkákra vonatkozó kötelező műszaki követelményeket,  
      tűzvédelmi szabályok alkalmazhatóságát, a tánciskola területén található a tűzbiztonságot  
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      biztosító tűzvédelmi eszközök működtetését, a tevékenységekhez kapcsolódó  
      berendezések és a tűzvédelmi rendelkezések, szabályok ismertetését tartalmazza.  
      A szabályozás további alapvető célja az – többször módosított 1996. évi XXXI.törvény  
      19. § (1) bekezdésében foglaltak és a módosított 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet  
      előírásainak végrehajtása, – élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tüzek megelőzése, a  
      tűzeseteknél, műszaki mentéseknél való segítségnyújtás, és a tűz elleni védekezésben  
      résztvevők jogainak, kötelezettségeinek, valamint a védekezés szervezeti irányítási  
      rendjének,  személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek biztosítása, a tűzkárok elhárítása,  
      illetve minimálisra csökkentése. 
 
1.6 A tűzvédelmi célkitűzéseknek megvalósítása érdekében a Szabályzat tartalmazza: 
     · a munkaadók és munkavállalók tűz elleni védekezésével (továbbiakban: tűzvédelem) 
       összefüggő jogait és kötelezettségeit, 
     · a biztonsági feladatokat, tűzvédelmi feladatait, 
     · a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személy/ek/ feladatait és kötelezettségeit, 
     ·  az építmények, illetőleg a helyiségek, veszélyességi övezetek tűzvédelmi  
        használati szabályait és előírásait, 
     · a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat, 
     · az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek 
       meghatározására, illetve az előzetes egyeztetésre jogosult személyek felsorolását, 
     · a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat, és a munkavállalókra vonatkozó 
       tűzvédelmi képesítési követelményeket, 
     · a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással és műszaki mentéssel kapcsolatos       
       feladatait, 
     · a területen foglalkoztatott vezető/k/, alkalmazottak /munkavállalók/, a  
       tánciskola területén szolgáltatást végző vállalkozások, alkalmazottaik,  
       tűzvédelmi kötelezettségeit és feladatait. 
 
1.7 A Szabályzat módosítása: 
      A Szabályzatot módosítani kell, ha: 
      - szabályai magasabb szintű szabályba ütköznek, 
      - jogszabály változása miatt szabályai jogellenessé váltak, 
      - a tűzvédelmi helyzetre kiható változás szükségessé teszi. 
 
1.8 Tűzvédelmi Szabályzat kötelezettjei: 
      A Szabályzatban foglalt előírások betartása a Budapest Tánciskola területén 
      dolgozó valamennyi munkavállalóra, alkalmazottra,  külső munkavállalókra,  
      vállalkozásokra, bérlőkre, tanulókra, vendégekre, ügyfelekre, látogatókra nézve kötelező. 
 
1.9 Vezetői hatáskörben felelősségre vonás: 
      A tűzvédelmi előírások nem, vagy nem megfelelő végrehajtása esetén – amennyiben a  
      cselekmény súlyosabb beszámítás alá nem esik – a cselekmény súlyától függően saját 
      hatáskörben saját munkavállalóval szemben felelősségre vonást alkalmazok. 
 
1.10 Tűzvédelmi szabályzat előírásainak érvényesítése, tűzvédelmi követelmények 
        érvényesítése: 
        A Budapest Tánciskola területén bármilyen tevékenység, munkavégzés csak a  
        Szabályzat előírásainak betartásával végezhető. A Szabályzatban foglalt előírásokat a  
        kötelezettek külön felhívás vagy intézkedés nélkül kötelesek végrehajtani, megtartani. A  
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        Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az általános érvényű tűzvédelmi  
        jogszabályok, szabályzatok, tűzvédelmi műszaki irányelvek, kötelezően alkalmazandó  
        Nemzeti Szabványok előírásai az irányadók. 
 
1.11 A Tűzvédelmi Szabályzat érvényesítése: 
        A Tűzvédelmi Szabályzat érvényesítése, az általános és egyedi tűzvédelmi 
        feladatok közvetve és közvetlen irányításával történik a Budapest Tánciskola 
        teljes területén.  Az alapítvány vezetője a tűzvédelmi rendelkezések folyamatos  
        ellenőrzésével és végrehajtási kötelezettséggel gondoskodik a hatályos, jogszabályok  
        rendeletek eseti előírások és szabályok végrehajtásáról. 
 
1.12. Hatályos tűzvédelmi jogszabályok 
1.12.1 A Tűzvédelmi Szabályzat előírásain kívül be kell tartani a tűzvédelemre  vonatkozó 

hatályos jogszabályok előírásait is, melyek a következők: 
            1996. év XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 

tűzoltóságról 
            30/1996. (XII.6.) BM rendelete a Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről 
            54/2014. (XII.5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 
            15/2010. (V.12.) ÖM rendelet a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez 

kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról 
            45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási  
            ágakról és munkakörökről, és a szakvizsga részletes szabályairól  
           43/2011. (XI. 30.) BM rendelet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi  
            területéről 
            44/2011. (XII.05.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról 
 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól 
            196/1996. (XII.22.) Kormány rendelet a mentésben való részvétel szabályáról 
            39/2011. (XI.15.) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és mentési tevékenységének  
            szabályairól 
            22/2009. (VII.23.) ÖM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére  
            vonatkozó szabályokról 
            259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó  
            szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet-  
            és balesetbiztosításáról  
            10/2011. (III. 28.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996.  
            (XII. 6.) BM rendelet és az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási  
            és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM  
            rendelet módosításáról. 
            2011. évi XXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a  
            tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint az épített környezet   
            alakításáról  és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról 
            368/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó 

szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- 
és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 
módosításáról 

            435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet egyes tűzvédelmi tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról 
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            2013. évi CXCII. törvény egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés 
hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról 

            229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó 
szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- 
és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról. 

            9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az 
önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, 
valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési 
követelményeiről és szakmai képzéseiről. 

           443/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az  
            európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges és más célból történő  
            módosításáról szóló 2015. évi CLXXIX. törvénnyel összefüggő kormányrendelet  
            módosításokról  
            74/2015. (XII. 21.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996.  
            (XII. 6.) BM rendelet és a körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai  
            részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes  
            szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI.  
               28.) BM rendelet módosításáról 
            10/2017. (VI. 1.) BM rendelet az egyes tűzvédelmi tárgyú belügyminiszteri  
               rendeletek módosításáról 
            30/2019. (VII. 26.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló  
            54/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról 
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                                                                         2. 

TŰZVÉDELMI FELADATOKAT IS ELLÁTÓ SZEMÉLYEK  
FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

A Tűzvédelmi Szabályzatban a tűzvédelmi rendelkezések megtartásáért felelős 
személyek: 
A Budapest Tánciskola területén a tűzvédelmi feladatokat 
a. Angelus Iván alapító 
b. Reidl Kamilla az alapítványvezető által megbízott; 
c. a munkavállalók (dolgozók és alkalmazottak), 
d. a tűzvédelmi feladatokat ellátó személy, vagy szervezet jelen szabályzatban 
meghatározottak szerint látják el. 
 
2.1 Az alapítványvezető feladatai 
2.1.1. Felelős a Budapest Tánciskola tűzvédelméért, a megelőző rendelkezések 

érvényesítéséért, a tűzvédelem szervezeti és technikai fejlesztéséért, továbbá a 
tűzvédelem személyi és tárgyi feltételeinek anyagi biztosításáért. E feladatát 
személyesen, illetve külső cég megbízásával, szolgáltatás igénybevételével látja el. 

2.1.2. Meghatározza a tűzvédelmi előírások végrehajtásával kapcsolatos feladat- és 
felelősségi köröket, a tűzvédelmi tevékenység, magatartás rendjét és azt a Tűz-
védelmi Szabályzatban előíratja, illetve végrehajtatja, ellenőrzi annak megtartását, az 
azt megszegőkkel szemben felelősségre vonást kezdeményez.  

2.1.3. Elkészítteti az alapítvány szabványossági felülvizsgálatát, gondoskodik a 
felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok megszüntetéséről. 

2.1.4. Ellenőrzi a Budapest Tánciskola területén a hatályos tűzvédelmi jogszabályokban 
foglaltak megvalósulását, részt vesz a tűzesetek kivizsgálásában. Ellenőrzi az 
évenkénti tűzriadó gyakoroltatásának végrehajtását. Szemle keretében személyesen is 
meggyőződik a tűzvédelmi feltételek megteremtéséről, annak javítására tett 
intézkedések hatékonyságáról. A szemle alapján meghozza a szükséges 
intézkedéseket. 

2.1.5. Gondoskodik arról, hogy a tánciskola dolgozói munkába álláskor, továbbá szükség 
szerint, jelen szabályzatban meghatározott időszakonként a munkakörüknek megfelelő 
tűzvédelmi oktatásban részesüljenek. 

2.1.6. Gondoskodik a tánciskola tűzvédelmi állapotának megfelelő szinten való tartásáról. 
2.1.7. Azokat a változásokat, amelyek a tűzoltást befolyásolhatják haladéktalanul (szóban 

azonnal, majd írásban is) bejelenti az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek és 
gondoskodik a tűzoltás feltételeiről. Ha a tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenység, 
változtatás a kockázati osztályba sorolás módosítását teszi szükségessé, a változtatás 
megtétele előtt legalább 15 nappal kell a bejelentést megtenni, az új kockázati 
osztályba sorolásra vonatkozó javaslat megküldésével. 

2.1.8.   Meghatározza a lezárt helyiségek kulcsainak elhelyezését.  
2.1.9. Engedélyezi a tánciskola területén az eseti tűzveszélyes tevékenység végzését. 
2.1.10. A tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzésben köteles részt venni, vagy intézkedésre   
             jogosult megbízottjával  magát képviseltetni. 
2.1.11. A közvetlen tűzveszélyes állapot megszüntetésére személyesen, vagy megbízottján 

keresztül intézkedik. 
2.1.12. Tűzvédelmi feladatait gazdasági feladataival párhuzamosan köteles ellátni.  
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2.1.13. Köteles gondoskodni a tűzvédelmi berendezés, készülék, felszerelés, technikai eszköz 
állandóan üzemkész állapotáról, időszaki ellenőrzéséről. Köteles a tűzvédelmi 
eszközök pótlására intézkedést foganatosítani.  

2.1.14. Gondoskodik a tűzvédelmi feladatok, fejlesztések, beruházások ellátásához szükséges  
             tűzoltó felszerelések, berendezések beszerzéséhez szükséges pénzügyi fedezet  
             biztosításáról, a tűzoltó felszerelések, berendezések beszerzéséről és rendeltetésszerű  
             használatáról. 
2.1.15. Gondoskodik arról, hogy a Szabályzatban meghatározott feladatok ellátását - a 
            tűzmegelőzés és tűzoltás területén – a bérlői, dolgozói és alkalmazottai saját  
            hatáskörükben és területükön - elvégezzék. 
2.1.16. A tánciskola területén tartózkodók egészségének és testi épségének, továbbá az anyagi 

károkat okozó események megelőzése céljából a biztonságos munkafeltételek 
kialakítása, a tűzvédelmi és munkabiztonsági előírások (törvények, jogszabályok, 
szabványok, rendeletek, irányelvek) megismerése, betartása és betartatása. Ha tűz 
vagy tűzveszély áll fenn a munkavégzés azonnali leállítása, és haladéktalan intézkedés 
foganatosítása. 

2.1.17. Tűz vagy egyéb katasztrófa esemény esetén a tűzoltás vezető részére – ha kötelezte őt  
            arra – járműveit, eszközeit, felszereléseit, anyagait rendelkezésére köteles bocsátani,  
            illetve a mentési munkálatokban közreműködni. 
2.1.18. Gondoskodik tűzvédelmi helyzetben általa ismert, bekövetkezett változásoknak 
             megfelelően a Szabályzat és annak mellékletei módosításának a tűzvédelmi  
             szakemberrel történő szükségszerű elvégeztetéséről és aktualizálásáról. 
2.1.19. Gondoskodik arról, hogy minden tűz - még az eloltott tűz is - a tűzoltóság felé jelentve  
             legyen. Tűz esetén gondoskodik arról, hogy a tűz helyszíne változatlan állapotban  
             maradjon a tűzoltóság kiérkezéséig. Elősegíti a tűzvizsgálat lefolytatását. 
2.1.20. Felelős - tűz esetén - a tűzoltási és kárelhárítási, személyi és vagyonmentési 
            munkákban a dolgozók részvételéért, azok irányításáért. 
2.1.25. Véleményezi a tánciskola területén - külső vállalat által végezett –  
            tűzveszélyes tevékenység eseti engedélyezését, szükség szerint gondoskodik  
            felügyelet biztosításáról, esetleg szükséges kiegészítő előírások megtételéről és  
            ellenőrzi az előírások megtartását. 
2.1.26. Gondoskodjon arról, hogy a tánciskola alkalmazottai megismerjék a  
            tűzjelzési lehetőségeket, a rendelkezésre álló tűzoltó felszereléseket és azok kezelését,  
            továbbá a rendelkezésre álló oltóanyagok oltóhatását, a menekülési utakat. 
2.1.27. Előzetes egyeztetés alapján lehetővé teszik a tűzoltóság helyszíni gyakorlatainak 
            megtartását és szükség esetén közreműködik abban. 
2.1.28. Gondoskodik a tánciskola területein az előírásoknak megfelelő mennyiségű  
            és a keletkező tűz leküzdésére alkalmas tűzoltó eszköz helyszínen való tartásáról. 
2.1.29. Közvetlen irányítást és felügyeletet gyakorol az oktatási, művészeti tevékenység,  
            valamint az arra használt terület tűzvédelme felett. 
2.2 Az alapítványvezető által megbízott feladatai 
2.2.1.   Ellátja és tűzvédelmi ügyekben teljes felelősséggel intézkedik az alapítványvezető  
            által hatáskörébe utalt ügyekben. Felelős a kiadott Szabályzatban és mellékleteiben, a  
            Tűzriadó Tervben foglaltak maradéktalan végrehajtásáért és egyéb, a tűzvédelemmel  
            is összefüggő intézkedések szakszerűségéért, annak naprakész állapotban történő  
            tartásáért. 
2.2.2. Felelős a tánciskola tűzvédelméért, a tűzvédelem létesítés és használati szabályainak 

megtartásáért, a tánciskola területén a munkavégzés során a közlekedési út, a tűzoltó-
felszereléshez vezető út szabad legyen 
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2.2.3. Felelős a tánciskola rendjéért, tisztaságáért, a tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok 
raktározásának, tárolásának előírás szerinti végrehajtásáért, a dohányzás és nyílt láng 
használata tilalmának megtartásáért. 

2.2.4. Rendszeresen ellenőrzi az épületrész és helyiség tűzvédelmi létesítési és használati 
szabályok megtartását, a hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedik. 

2.2.5. Megszervezi (tűz jelzését, oltását, anyagmentést stb.) a mentő tűzvédelmet. 
2.2.6. Ellenőrzés, vizsgálat alkalmával a tűzvédelmi szervek tevékenységét elősegíti.  
2.2.7. Naponta ellenőrzi és megköveteli a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak folyamatos 

betartását. A hiányosságokról, szabálytalanságokról rendszeresen tájékoztatja az 
alapítványvezetőt. 

2.2.8. A munka befejezése után köteles elvégeztetni, illetve elvégezni: 
            ♦ a helyiségek, gépek, berendezések takarítását, a keletkezett éghető hulladékok  

    eltávolítását. 
♦ a tűzvédelmi eszközök (kézi oltó) hozzáférhetőségét  
♦ közlekedési utak szabadon tartását 
♦ a villamos berendezések feszültségmentesítését, áramtalanítását. 

2.2.9. Figyelemmel kíséri a tánciskola területén található: 
  ♦ villamos berendezések 
  ♦ tűzoltó készülékek, felszerelések 
  ♦ menekülési útvonal  irányjelzők 
  ♦ továbbá, más jelen felsorolásban nem említett tűzvédelmi és technológiai berendezés 
      biztonságos működését, üzemképes állapotát. 

2.2.10. Gondoskodik arról, hogy a tánciskola területén felesleges, vagy tüzet  
            okozható tárgy, felszerelés ne legyen, a tűzoltó felszerelés, eszköz, készülék állandóan  
            a kijelölt helyen legyen, és azt csak tűz oltására használják. 
2.2.11. Köteles eltiltani a munkavégzéstől azt a munkavállalót aki: 

− munkavégzésével saját és mások testi épségét veszélyezteti, illetve tevékenységének 
következménye lehet tűz, vagy más rendkívüli esemény, 

− nem ismeri a tűzvédelmi szabályzat rá vonatkozó rendelkezéseit, mindaddig amíg azt 
              el nem sajátítja, 

- figyelmeztetés ellenére sem vesz részt a tűzvédelmi oktatáson. 
2.2.12. Felelős - tűz esetén - a tűzoltási és kárelhárítási, személyi és vagyonmentési 
            munkákban a dolgozók részvételéért, azok irányításáért. 
2.2.13. A tűzvédelmi helyzet eredményességét köteles minden rendelkezésére álló 
            eszközzel elősegíteni. 
2.2.14. Tűzvédelmi hiányosság esetén, azok megszüntetésére saját hatáskörében köteles 
            az intézkedést megtenni, hatáskör hiányában jelenteni az alapítványvezetőnek. 
2.2.15. A tűzvédelmi szabályok, előírások megszegőivel szemben felelősségre vonást 
            kezdeményez. 
2.2.16.  Kezeli a bejárati ajtókat, a menekülők kijutását, a tűzoltóság bejutását segíti, részükre  
             a felvilágosítást megadja. 
2.2.17. Akadályoztatása, tartós távolléte esetén gondoskodik helyettesítéséről. 
2.2.18. Köteles figyelemmel kísérni legalább negyedévenként, hogy a tánciskola  
            területén a tűzoltó készülékek: 

a) a helyszínrajzon jelölt helyen vannak-e, 
b) a tűzoltó készülék látható-e és a piktogramja is a megfelelő helyen van-e, 
c) a tűzoltó készülék működése nem ütközik akadályba 
d) a tűzoltó készüléken lévő jelzőműszer megvan-e és a helyes értéket mutat-e, 
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            a tűzoltó készülék ép-e, szerelvényekkel ellátott-e. 
2.2.19. Gondoskodjon: 
            - a villamos berendezések időszakos tűzvédelmi szabványossági és érintésvédelmi  
           felülvizsgálatáról, a felülvizsgálat során feltárt hibák javíttatásáról, a kapcsolódó  
           dokumentációk kezeléséről; 
          -a fűtőberendezések megfelelő műszaki állapotáról, a szükséges ellenőrzések,  
          felülvizsgálatok megtartásáról és a hibák felszámolásáról; 
          -a tánciskola területén elhelyezett tűzoltó készülékek, felszerelések, és azok  
           szerelvényei használhatóságáról, üzemképességéről, rendszeres karbantartásáról,  
           javításáról, időszakos ellenőrzéséről, továbbá a szükséges nyilvántartások vezetéséről  
           és meglétéről; 

- a tűzoltóság hívószámának, valamint a rendelkező, jelző és tiltó táblák meglétéről,         
         azok kihelyezéséről, 
2.2.20. Gyűjti és rendszerezi a tűzvédelemmel kapcsolatos nyilvántartásokat és azt (oktatás, 
             képzés, ellenőrzés, felülvizsgálat) a tűzoltóság kérésére köteles bemutatni. 
2.2.21. Irányítja és ellenőrzi a karbantartó személyek, valamint általuk egyéb 
            munkakörben foglalkoztatottak tűzvédelmi munkáját. 
2.2.22.  Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység (hegesztés, forrasztás, nyílt láng  
             használatával járó munka) megkezdése előtt meggyőződik arról, hogy a munkát  
             végző részére a tűzveszélyes tevékenység feltételeinek meghatározása megtörtént-e,  
             és kiadásra került írásos engedély – ennek hiányában intézkedik. Szükség szerint  
             gondoskodik a munka helyszínén a felügyelet biztosításáról. 
2.2.23.Gondoskodik a tűzvédelmi iratok meglétéről, valamint azok tűzvédelmi irattartóban, és  
           az irodában való tárolásukról. 
2.1.38. Gondoskodik a dolgozók tűzvédelmi oktatásáról, képzéséről és továbbképzéséről, 
            az oktatáshoz szükséges anyagok beszerzéséről. 
2.3 Beosztott munkavállalók feladatai 
2.3.1. Ismernie kell a Budapest Tánciskola területén a tűzjelzés lehetőségeit, módjait, a 

tűzoltó készülékek helyét és használatát. 
2.3.2. A munka befejezését követően a munkaterületet és helyiségeket ellenőriznie, a tüzet 

kiváltható okok megszüntetéséről gondoskodnia kell. 
2.3.3. Köteles részt venni a tűzvédelmi oktatáson. 
2.3.4. Köteles tűzeset, rendkívüli esemény észlelésekor a TŰZRIADÓ TERVBEN foglaltak 

szerint eljárni.  
2.3.5. Tűz esetén - amennyiben az testi épségének veszélyeztetésével nem jár - köteles a 

bajba jutottak mentésében és a tűz oltásában – az életkor, egészségi, fizikai állapotuk 
figyelembe vételével közreműködni, továbbá a tűzoltóságot a feladatai ellátásában 
segíteni.  

2.3.6. A kijelölt menekülési útvonalakat, ajtókat, átjárókat köteles folyamatosan használható 
állapotban tartani (eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad)! 

2.3.7. Ismernie kell a kijáratok és menekülési utak, valamint a tűzvédelmi felszereléshez, a 
közművek nyitó és záró szerelvényeinek, a villamos leválasztó kapcsolóhoz és 
főkapcsolóhoz vezető utakat. 

2.3.8. A tánciskola valamennyi dolgozója a jelen szabályzat, illetve a jogszabályokban, 
szabványokban, rendeletekben meghatározottakat köteles betartani. 

2.3.9. Tájékoztatja az alapítványvezető által megbízottat, ha munkája során rendellenességet, 
meghibásodást tapasztal. 

2.3.10. Tűz esetén végezzék el a tűzjelzést és kíséreljék meg a tűz oltását. 
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2.4     A bérlők tűzvédelmi kötelezettségei 
2.4.1. A bérelt területet csak a bérbeadóval kötött szerződében meghatározott tevékenységre 
          (oktatás, művészeti tevékenység), illetve rendeltetésnek megfelelően szabad használni. 
2.4.2. A rendeltetéssel, illetve a tevékenységgel kapcsolatos, a tűzvédelmet érintő 
          változásokat a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek és a bérbeadónak  
          a változást megelőzően 15 nappal előbb be kell jelenteni. 
2.4.3. Kötelesek az érvényben lévő tűzvédelmi jogszabályokban előírtakat – különös 
          figyelemmel a használati szabályokra – a tevékenységük során maradéktalanul 
          betartani és betartatni. 
2.4.4. Kötelesek gondoskodni arról, hogy a bérlemény területén a dolgozók, alkalmazottak 
          munkába állításuk előtt tűzvédelmi oktatásban részesüljenek, a munkakörükkel, 
          tevékenységükkel, a tánciskola tűzvédelmével kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket, a 
          tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék. Az oktatást rendszeresen, de legalább  
          évenként 1 alkalommal ismételni kell. Az oktatást dokumentáltan kell elvégezni.(Az  
          oktatási tematikát csak tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy állíthatja  
          össze.) Biztosítja és kötelezi a munkavállalókat a tűzvédelmet érinti oktatáson,  
          tanfolyamon való részvételre. 
2.4.5. Köteles az általa bérelt területen az előírásoknak megfelelő mennyiségű és az  
          esetlegesen keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, berendezést, eszközt a  
          helyszínen tartani, a hatályos jogszabály által előírt időközönként vizsgálatait  
          elvégeztetni – bérbeadó feladata. A tevékenységben résztvevők kötelesek megismerni a  
          bérleményükben rendszeresített tűzvédelmi berendezések, eszközök helyét és azok  
          használatát. 
2.4.6. A villamos berendezések, eszközök tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatát az  
          előírásoknak megfelelően elvégezteti. Az elektromos berendezések használata során a  
          vezetékekre, csatlakozó helyekre csak az elektromos hálózat méretezésének megfelelő  
          készülékeket, fogyasztókat szabad csatlakoztatni. 
2.4.7. A közműhálózat bármilyen megváltoztatásának, áthelyezésének igényét a bérbe 
          adónak előzetesen be kell jelenteni. 
2.4.8. A bérlemény közlekedési, kiürítési útjait tilos leszűkíteni, eltorlaszolni. 
2.4.9. A napi munka befejezése után a helyiségeket át kell vizsgálni és az  
          esetleges tűzkeletkezési okokat meg kell szüntetni. A napi tevékenység folyamán  
          keletkezett hulladékot csak a bérbeadó által kijelölt tároló helyen szabad elhelyezni. 
2.4.10. A tánciskola területén, a bérleményt érintően a hatósági tűzvédelmi ellenőrzésein –  
            előzetes kiértesítés alapján – a részt venni vagy magát intézkedésre jogosult  
            személlyel képviseltetni. Kötelesek biztosítani a bérlemény területén a bérbeadó,  
            tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezete által tartott, a létesítmény egészének  
            tűzvédelmét érintő ellenőrzéseket és a területükön lévő tűzvédelmi berendezések  
            karbantartását. A tánciskola tűzriadó tervének gyakoroltatásában minden évben részt  
            vesz. 
2.4.11. Minden tüzet – még az eloltottat is – azonnal jelezni kell a tűzoltóságnak,  
            a létesítmény portaszolgálatának, valamint az üzemeltetési vezetőnek . Tüzet jelezni  
            elsősorban a bérleményükben lévő telefonon kell 105, vagy a 112, telefonszámon a  
            tűzoltóság felé. Ezt követően a rendelkezésre álló eszközökkel – elsősorban tűzoltó  
            készülékekkel – meg kell kezdeni a tűz oltását, illetve a veszélyeztetett anyagok  
            mentését, oly módon, hogy saját vagy munkatársaik testi épségét ne veszélyeztessék. 
2.4.12. A tűz esetén a tánciskola Tűzriadó Terve szerint kell eljárni. 
2.4.13. A bérlő, illetve alkalmazottai ismerjék meg a területükön és környezetükben lévő  
            tűzvédelmi berendezéseket, eszközöket és a kiürítés lehetőségeit, valamint a  
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            tánciskola területére kiadott Tűzvédelmi Szabályzatot, Tűzriadó Tervet. 
2.4.14. Gondoskodik arról, hogy a bérleményük területén a működés megkezdése előtt  
             beszerezze a bérleményi területre vonatkozó engedélyt vagy a szakhatósági  
             állásfoglalásokat. Abban az esetben, ha a felsorolt dokumentumok  
             nem szükségesek a bérleményi területen folytatni kívánt tevékenységhez, akkor erről  
             írásban nyilatkozik a bérbeadó felé. 
2.4.15. Köteles a munkavégzést azonnal leállítani, és haladéktalanul intézkedést  
             foganatosítani, ha tűz vagy tűzveszély áll fenn. 
2.4.16. Tűz vagy egyéb katasztrófa esemény esetén a tűzoltás vezető részére – ha kötelezte őt  
            arra – járműveit, eszközeit, felszereléseit, anyagait rendelkezésére köteles bocsátani,  
               illetve a mentési munkálatokban közreműködni.    
2.4.16. Rendkívüli események esetén azonnal tájékoztatja az alapítványvezető által 

megbízottat.     
2.4.17. Köteles eltiltani a munkavégzéstől azt a munkavállalót aki: 

− munkavégzésével saját és mások testi épségét veszélyezteti, illetve tevékenységének 
következménye lehet tűz, vagy más rendkívüli esemény, 

− nem ismeri a tűzvédelmi szabályzat rá vonatkozó rendelkezéseit, mindaddig amíg azt 
              el nem sajátítja, 

- figyelmeztetés ellenére sem vesz részt a tűzvédelmi oktatáson. 
2.4.18.Minden rendelkezésére álló eszközzel támogatja az illetékes felügyeleti, szakhatósági  
            ellenőrző szervek szakembereinek munkáját. Az ellenőrzések során feltárt  
            hiányosságok megszüntetésére intézkedést foganatosít, illetve a feltárt  
            hiányosságokról tájékoztatja az üzemeltetési vezetőt. 
2.4.19. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak a bérbeadó vezetőjének  
            írásos engedélyének megkérése és az engedély jóváhagyása alapján végezhet. 
2.4.20. A munka befejezése után köteles elvégeztetni, illetve elvégezni: 
            ♦ a helyiségek, gépek, berendezések takarítását, a keletkezett éghető hulladékok  

    eltávolítását. 
♦ a tűzvédelmi eszközök (kézi oltó, stb.) hozzáférhetőségét  
♦ közlekedési utak szabadon tartását 
♦ a villamos berendezések feszültségmentesítését, áramtalanítását. 

2.4.21. Figyelemmel kíséri a bérlemény területén található: 
  ♦ villamos berendezések 
  ♦ tűzoltó készülékek, felszerelések  
  ♦ menekülési útvonal  irányjelzők 
  ♦ továbbá, más jelen felsorolásban nem említett tűzvédelmi és technológiai berendezés 
      biztonságos működését, üzemképes állapotát. 

2.4.22. Kizárólag a bérlemény vezetője felelős a bérleményi területen a megengedett  
            maximális befogadó képesség biztosításáért és a megfelelő helyiséghasználatért. 
2.4.23. Köteles a bérbeadó vezetőjének a tűz esetén értesítendő személyek adatait,  
            elérhetőségeiket leadni. 
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                                                                         3. 
ANYAGOK TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYA  

3.1. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartoznak 
a) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK 
és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 
1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CLP rendelet) szerinti 
aa) instabil robbanóanyagok, továbbá az 1.1–1.5. alosztályba tartozó robbanóanyag, 
ab) 1. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes gáz, valamint az A és B kategóriába tartozó 
kémiailag instabil gáz, 
ac) 1. és 2. kategóriába tartozó aeroszol, 
ad) 1. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes szilárd anyag, 
ae) A, B, C vagy D típusú önreaktív anyagok és keverékek, 
af ) 1. kategóriába tartozó piroforos folyadék, 
ag) 1. kategóriába tartozó piroforos szilárd anyag, 
ah) 1. vagy 2. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok 
és keverékek, 
ai) 1. kategóriába tartozó oxidáló folyadék, 
aj) 1. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag vagy 
ak) A, B, C vagy D típusú szerves peroxid, 
b) a CLP rendelet szerinti 1., 2. vagy 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok közül 
ba) a 21 °C alatti zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék, 
bb) a legalább 21 °C zárttéri és legfeljebb 55 °C nyílttéri lobbanásponttal rendelkező 
folyadék, az olyan vizes diszperziós rendszer kivételével, amelynek lobbanáspontja 
szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, 
víztartalma pedig 50%-nál kisebb, 
bc) az a folyadék, amelynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és nagyobb, mint a 
nyílttéri lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke, a legalább 50 °C nyílttéri lobbanásponttal 
rendelkező gázolaj, tüzelőolaj és világításra használt petróleum kivételével, 
c) az a) és b) pontba, valamint a 3.2. a) és b) pontjába nem tartozó anyagok és keverékek 
közül 
ca) az éghető gáz, 
cb) az éghető gőz, köd, 
cc) a por, valamint egyéb kisméretű szilárd anyag levegővel képzett robbanásveszélyes 
keveréke, 
cd) a 21 °C alatti zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék, 
ce) a legalább 21 °C zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék, ha nyílttéri 
lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, valamint 
cf ) az a folyadék és olvadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és 
nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspontjának 20 °C-kal csökkentett értéke. 
3.2. Mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartoznak 
a) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és keverékek 
közül 
aa) az 1.6. alosztályba tartozó robbanóanyag, 
ab) az 1. kategóriába tartozó oxidáló gáz, 
ac) az E, F és G típusú önreaktív anyagok és keverékek, 
ad) az 1. és 2. kategóriába tartozó önmelegedő anyagok és keverékek, 
ae) a 3. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és 
keverékek, 
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af ) a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló folyadék, 
ag) a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag, 
ah) az E, F és G típusú szerves peroxid, 
b) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és keverékek 
közül az 1., 2. vagy 
3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok közül 
ba) az 55 °C-nál nagyobb nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék, 
bb) az a folyadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a nyílttéri 
lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb, 
bc) az olyan vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem 
állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál 
kisebb, valamint 
bd) a legalább 50 °C nyílttéri lobbanásponttal rendelkező gázolaj, tüzelőolaj és világításra 
használt petróleum, 
c) a 3.1. a) és b) pontjába, valamint a 3.2. a) és b) pontjába nem tartozó anyagok és keverékek 
közül 
ca) az a szilárd éghető anyag, amely nem tartozik fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes 
osztályba, 
cb) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével, 
cc) a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150 °C-nál magasabb 
gyulladási hőmérsékletű, B–F tűzvédelmi osztályú építőanyag, 
cd) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem 
állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál 
kisebb, 
ce) az 55 °C feletti nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék, 
cf ) az a folyadék és olvadék, amelynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a 
nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb. 
3.3. Nem tűzveszélyes osztályba tartozik 
a) a nem éghető anyag, ha nem tartozik a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy a 
mérsékelten tűzveszélyes osztályba, 
b) az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és 
c) a CLP rendelet szerinti 3. kategóriába tartozó aeroszol.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
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A TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI 
SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK 

 
4.1 A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok 
4.1.1. Az üzemeltetőnek, bérlőnek a használat, a tevékenység végzése során gondoskodnia 
kell arról, hogy 
a) az építményrész létesítésekor hatályos előírások által elvárt biztonsági szintet a használat és 
az átalakítások, változtatások során fenntartsa, 
b) a használati tűzvédelmi előírásokat betartsa, 
c) tevékenységével tüzet, robbanást, robbanásveszélyt ne okozzon, 
d) folyamatosan biztosítsa a tűz észlelésének, jelzésének, oltásának, a kiürítésnek, a 
tűzvédelmi eszközök, felszerelések működésének, hozzáférhetőségének, észlelhetőségének 
jogszabály vagy hatóság által előírt feltételeit, 
e) a tűzvédelmi célú dokumentumokat naprakész állapotban, hozzáférhető helyen tartsa – az 
alapítványvezető által megbízott iroda helyiségében, 
f ) a tűzvédelmi célú jelölések észlelhetőségét, egyértelműségét fenntartsa. 
4.1.2. Az építményrészt csak a rendeltetésére vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek 
megfelelően szabad használni. 
4.1.3. A használatot, a tárolást, valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: 
tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő helyiségben, rendeltetési 
egységben, építményben szabad folytatni. 
4.1.5. Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető, kivéve, ha a tárolt anyag 
mennyisége, minősége, elhelyezése nem növeli a tűz átterjedésének veszélyét. Ezen területet a 
hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.  
4.1.6. A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a 
tevékenység során keletkezett fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten 
tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, 
valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.  
4.1.7. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó 
folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú 
edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. 
4.1.8. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot 
alkalomszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni,  
ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs. 
4.1.9. A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek 
ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg 
kell szüntetni. 
4.1.10. A helyiség bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz- vagy 
robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket 
tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni. 
4.1.11. A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól 
láthatóan meg kell jelölni. 
4.1.12. Az épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek 
kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad.  
4.1.15. Az építményben, helyiségben a villamos berendezés kapcsolójának, a közmű nyitó- és 
zárószerkezetének, a tűzoltó készülékek, felszerelések hozzáférhetőségét, akadálytalan 
megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem 
szabad. 
4.2. Tűzveszélyes tevékenység 
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4.2.1. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást 
okozhat. 
4.2.2. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység a tánciskola területén nem végezhető. 
4.2.3. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet – a 4.2.5. pontban foglaltak kivételével – az 
előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján 
szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a 
munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személyfeladata, ha nincs ilyen 
személy, a munkát végző kötelezettsége. 
4.2.4.A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek 
tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység 
végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható 
ki, valamint a tűzveszélyes tevékenység nem kezdhető meg.  
4.2.5. A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a 
alapítványvezető által megbízottal egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi 
sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki. 
4.2.6. Az alkalomszerű 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. 
4.2.7. Tűzvédelmi szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi 
szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, 
előírásokra kioktatott személy végezhet.  
4.2.8. A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől 
annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek 
tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző – 
szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani. 
4.2.9. A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát 
végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a 
munkát végző, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket 
köteles biztosítani. 
4.2.10. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és 
annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt 
megszüntetni, 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 helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti 
létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel 
kell tüntetni és aláírással igazolni kell. 
4.3. Dohányzás, nyílt láng, gyújtóforrás használata 
4.3.1. Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott 
eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. A hamutálcák kiürítését olyan helyen és olyan 
edényzetbe kell elvégezni, ahol az tüzet nem okozhat. 
4.3.2. Dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol 
fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárolnak, használnak. A 
dohányzás és a nyílt láng használatának tilalmát biztonsági jellel kell jelölni.  
4.3.3. Az épület területén a kijelölt dohányzó hely kivételével dohányozni TILOS! A kijelölt 
dohányzó helyeken az előírásoknak megfelelő piktogramot, valamint nem éghető anyagból 
készült hamutartót kell elhelyezni. 
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4.3.4. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag tárolására szolgáló 
helyiségbe vagy szabadtérbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű 
tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad. 
4.4. Tárolás szabályai 
4.4.1. Helyiségben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges fokozottan tűz- 
vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az 
épületben tárolt anyag mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett 
anyagmennyiséget. 
4.4.2. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot - ha azt nem 
nyomástartó edényzetben hozták forgalomba - a mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó 
anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni. 
4.4.3. Öngyulladásra hajlamos anyagot a tánciskola területén nem szabad tárolni.  
4.5. A fokozottan tűz – vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolási 
előírásai 
4.5.1. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot kiszerelni, 
csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában szabadtéren vagy 
olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás, és folyadék esetén a hatékony szellőzést 
biztosították.  
4.5.2. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint a 
mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot csak zárt csomagolásban, edényben 
szabad tárolni, szállítani. 
4.5.3. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható 300 liter 
vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben. 
4.5.4. Gázpalack használata és tárolása tilos a tánciskola területén. 
4.6. Tűzoltási út, terület és egyéb utak 
4.6.1. A menekülési útvonalak átbocsátóképessége nem szűkíthető le a menekülést biztosító 
szélesség alá.  
4.6.2. A tánciskola közlekedési, menekülési útvonalait, valamint oltóanyag szerzési helyekhez 
vezető útjait állandóan szabadon kell tartani. 
4.6.3. A személyek tartózkodására, közlekedésére szolgáló és üzemelés alatt álló helyiségek 
kiürítésre szolgáló ajtóit lezárni, üzemszerűen zárva tartani akkor lehet, ha az ajtó vészeseti 
nyithatóságát biztosítják.  
4.6.4.  Az épületek menekülési útvonalain fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és 
mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el, nem tárolhatóak. 
Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az 
installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló, valamint a 
helyiség rendeltetésével összefüggő tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy 
a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le. 
4.6.5. A menekülésre számításba vett közlekedőkben, lépcsőházakban elhelyezett installációk, 
dekorációk, anyagok a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják. 
4.7. Fűtőberendezések 
4.7.1. Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely 
rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást. 
4.7.2. A fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag 
között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az 
éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett 
se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt. 
4.8. Szellőztetés 
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4.8.1. Olyan tevékenység, amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak 
hatékony szellőztetés mellett végezhető. 
4.8.2. A szellőztető berendezés nyílásait eltorlaszolni tilos. 
4.9. Hő- és füstelvezetés 
4.9.1. A tánciskola területén hő-, és füstelvezető rendszer jelenleg nincs kiépítve. 
4.10. Csatornahálózat 
4.10.1. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó 
gázt, gőzt vagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, az ilyen 
anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, 
fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt 
fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.  
4.11. Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat 
4.11.1. Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, 
időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról a szabályzat 1. mellékletben foglalt táblázatban 
meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni. 
4.11.2. Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak 
tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az 
aláírás dátumának feltüntetésével igazolja. 
4.11.3. Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról és a 
hibák kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására 
jutása után azonnal, egyéb esetben legfeljebb 15 napon belül gondoskodni, ha 
a) az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tűzeset, tűzriadó 
gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy 
b) az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő 
működésre. 
4.11.4. Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást 
el kell végezni és annak eredményét papír alapon vagy elektronikusan írásban kell 
dokumentálni. 
4.11.5. Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás 
és a javítás során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó 
előírásait. 
4.11.6. Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során 
a) vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét, 
b) szemrevételezéssel, és ha e rendelet előírja, gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett 
műszaki megoldás működőképességét, ennek keretében ellenőrzi a 4.19.7. pontban előírtakat, 
c) az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt 
írásban dokumentálja és 
d) a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség 
megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jelzi. 
4.11.7. Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás 
a) kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről, 
b) sértetlen állapotáról, 
c) észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről, 
d) működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről, 
e) működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki 
megoldás állapotáról és 
f ) működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környezeti 
körülmények jelenlétéről való szemrevételezéses meggyőződést. 
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4.11.8. Az üzemeltetői ellenőrzés kiváltható automatikus ellenőrzéssel, ha az automatikus 
ellenőrző rendszer 
a) az üzemeltetői ellenőrzést végző személy feladatát az előírt gyakorisággal ellátja és 
b) az ellenőrzés elvégzését és eredményét hatósági ellenőrzés során bemutatható formában 
dokumentálja. 
4.11.9. A jogosult személy az időszakos felülvizsgálat során 
a) vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás megtörténtét, dokumentálását, 
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 
működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az ellenőrzés befejezését 
követően azonnal az üzemeltetőnek írásban jelzi. 
4.11.10. A jogosult személy a rendkívüli felülvizsgálat során elvégzi az időszakos 
felülvizsgálatot, amelynek keretében vizsgálja az érintett műszaki megoldás 
működésképtelenségét vagy nem megfelelő működését kiváltó okokat, 
körülményeket is. A rendkívüli felülvizsgálat elvégzését írásban dokumentálja és az 
üzemeltetőnek 1 példányt annak elvégzése után a helyszínen átad vagy 5 munkanapon belül 
részére megküld. 
4.11.11. 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 működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt, és a 
működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az üzemeltetőnek az 
ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban jelzi és 
e) indokolt esetben az üzemeltetőnek javaslatot tesz a karbantartás gyakoriságának sűrítésére. 
4.11.12. Az üzemeltető köteles az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás, az időszakos és a 
rendkívüli felülvizsgálat során megállapított hibák javításáról a hiba súlyosságától függő időn 
belül gondoskodni. A hiba súlyosságát a jogosult személy, üzemeltetői ellenőrzés esetén az 
üzemeltető vagy az általa megbízott személy a 4.11.13. pontban foglaltak figyelembevételével 
állapítja meg. 
4.11.13. Súlyos, haladéktalanul javítandó hibának minősül 
a) a tűz- vagy robbanásveszélyt okozó hiba vagy 
b) az érintett műszaki megoldás tűzvédelmi rendeltetésének betöltését gátló hiba. 
4.11.14. Az üzemeltetőnek a felülvizsgálat, karbantartás, javítás idején csökkenő védelmi 
szintet alkalmas megoldásokkal ellensúlyoznia kell. Az ellensúlyozás keretében az üzemeltető 
a) a vonatkozó műszaki követelményben foglalt megoldást alkalmaz, 
b) felfüggeszti 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. 
4.11.15. Az üzemeltető kötelezettségeinek végrehajtását más személy vagy szervezet írásos 
megállapodásban teljes körűen vagy részben átvállalhatja. A más személy vagy szervezet 
kötelességei megegyeznek az üzemeltetőével. 
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4.11.16. Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés 
megfelelő végrehajtásához szükséges ismeretekkel és az üzemeltető által kiállított, erre 
vonatkozó írásbeli meghatalmazással. 
4.12. Villamos berendezés 
4.12.1. Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén 
a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent. 
4.12.2. 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. 
4.12.3. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük 
esetén a villamos tápellátásról le kell választani. 
4.12.4. Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijárati útvonalak időleges vagy tartós 
használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni 
kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható.  
4.12.5. A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha 
jogszabály másként nem rendelkezik, 
a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba 
tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy 
szabadtér esetén legalább 3 évenként, 
b) egyéb esetben legalább 6 évenként 
a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a 
minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét 
hitelt érdemlő módon igazolja. 
4.12.6. A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni. 
4.12.7. A működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy rendeltetésváltás során 
a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a 
tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb 
felülvizsgálatot határoz meg. 
4.12.8. A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a 
létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik. 
4.12.9. A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely 
robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása. 
4.12.10. A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az 
üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak. 
4.13. Tűzoltó készülék, felszerelés 
4.13.1. A tánciskola területén 3 db hordozható tűzoltó készülék van kihelyezve, tűzjelző, és 
tűzoltó berendezés nincs a tánciskola területén. 
4.13.2. A tánciskola területén központi helyeken a tűzoltóság hívószámát vagy az egységes 
segélyhívó számát jól láthatóan fel kell tüntetni. 
4.13.3. Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-
mennyiségeket az alábbi táblázat tartalmazza: 

   MSZ EN 1866  

 
MSZ EN 3-7 

szabvány 
szabvány 
szerinti  

Oltóanyag
- 

szerinti tűzosztály tűzosztály  
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egység 
[OE] A B   

1 5A 21B   
2 8A 34B   
3  55B   
4 13A 70B   
5  89B   
6 21A 113B   
9 27A 144B   

10 34A    
12 43A 183B   
15 55A 233B   
16   I B  
17   II B  
18   III B  
19   IV B  

 
4.13.4. 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 különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-
egységet kell figyelembe venni. 
4.13.5. Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani 
a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként, 
b) jogszabályban meghatározott esetekben 
az alábbi táblázat szerint: 

Önálló rendeltetési 
egység vagy Általános 

Fokozottan tűz- vagy 
robbanásveszélyes 

anyag  
szabadtér alapterületig 

m2 esetben tárolása esetén 
50 2 6 
100 3 9 
200 4 12 
300 5 15 
400 6 18 
500 7 21 
600 8 24 
700 9 27 
800 10 30 
900 11 33 

1000 12 36 
minden további 250 +2 +6 

4.13.6. A tűzvédelmi hatóság a 4.13.5. pontban meghatározottakon túl további tűzoltó 
készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja. 
4.13.7. A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell 
elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a 
legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban 
kell tartani. 
4.13.8. Legalább 2 kg töltettömegű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l 
töltettérfogatú tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani. 
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4.13.9. Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a 
hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel 
szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti. 
4.13.10. Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga-
bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti. 
4.13.11. A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, 
hogy a tűzoltó készülék 
a) az előírt készenléti helyen van-e, 
b) rögzítése biztonságos-e, 
c) látható-e, 
d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e, 
e) használata nem ütközik-e akadályba, 
f ) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e, 
g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e, 
h) fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó 
szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e, 
i) karbantartása esedékes-e, 
j) készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és 
k) állapota kifogástalan, üzemszerű-e. 
4.13.12. A vizsgálatot a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba 
vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban 
álló felülvizsgáló is végezheti. 
4.13.13. Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak 
megszüntetéséről. 
4.13.14. Az 4.13.11. pontban meghatározott időszakot a tűzvédelmi hatóság döntése esetén 1 
hónapra kell lerövidíteni, ha azt környezeti körülmény vagy egyéb veszély indokolja. 
4.13.15. A készenlétben tartó gondoskodik a készenlétben tartott tűzoltó készülékek a 
szabályzat 1. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott időközönkénti karbantartásáról, 
a részben vagy teljesen kiürült, kiürített tűzoltó készülékek újratöltéséről. 
4.13.16. A ciklusidők számítása az első alap-, közép- és teljes körű karbantartás esetében a 
gyártási időponttól, a további karbantartások esetében a legutolsó karbantartástól történik. Ha 
gyártási időpontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31-e, ha a gyártás éve és 
negyedéve van jelölve, az adott negyedév első hónapjának utolsó napja, ha a gyártás éve és 
hónapja van jelölve, az adott hónap utolsó napja a gyártási időpont. 
4.13.17. A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, 
valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet, mely 
tartalmazza 
a) az épület nevét és címét, 
b) a tűzoltó készülékek típusjelét, 
c) a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely és a tűzoltó készülék gyártási 
száma vagy tételszáma megadásával, 
d) a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát (készenlétben tartó 
általi ellenőrzés, alapkarbantartás, középkarbantartás, teljes körű karbantartás) és dátumát, 
e) a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és aláírását vagy 
– elektronikusan vezetett napló esetén – egyértelmű azonosítását. 
4.13.18. A szén-dioxiddal oltó és a hajtóanyagpalack kivételével a tűzoltó készülékek és 
alkatrészek élettartama nem haladhatja meg a 20 évet. 
4.13.19. A tűzoltó készülékek selejtezéséről a tulajdonos gondoskodik. 
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4.14. Kiürítés, biztonsági jelzések 
4.14.1. Az épületet úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén  
a) az épületben tartózkodó személyek  
aa) a tartózkodási helyüket elégséges számú, átbocsátóképességű és megfelelő helyen 
beépített kijáraton elhagyhassák,  
ab) a tartózkodási helytől mérve a megengedett elérési távolságon vagy időtartamon belül 
menekülési útvonalra, biztonságos térbe vagy átmeneti védett térbe juthassanak. 
4.14.2. Menekülési útvonal lehet 
a) közlekedési útvonalat képező helyiség, 
b) szabadlépcső 
c) lépcsőház. 
4.14.4. A menekülési útvonal hő- és füst elleni védelmét a 54/2014 (XII.5.) BM rendelet X. 
fejezet szerint kell megoldani (bérbeadó feladata) – a tánciskola területe az első szakaszban 
kiüríthető. 
4.14.5. A menekülési útvonalat biztonsági világítással, menekülési jelekkel és menekülési 
útirányjelző rendszerrel kell ellátni a 54/2014 (XII.5.) BM rendelet XIII. fejezet szerint 
(bérbeadó feladata). 
4.14.6. A kiürítésre szolgáló, vezérléssel működő ajtók esetében a kézi erővel történő nyitást 
minden esetben biztosítani kell.  
4.14.7. A kiürítésre szolgáló, üzemszerűen zárva tartott ajtók vészeseti nyithatóságát és a 
beléptető rendszerek kiürítést nem akadályozó kialakítását biztosítani kell. 
4.14.8. A menekülési útvonalon beépített ajtónál függöny, szélfogó csak úgy helyezhető el, 
hogy az széthúzáskor a kijáratot ne szűkítse. A függöny a padló síkját nem érheti el, belső 
széleit eltérő színű csíkkal kell megjelölni. 
4.14.9. A menekülési jelek megvilágításának a használat időtartama alatt folyamatos 
üzeműnek kell lennie abban az épületrészben, ahol a menekülő személyek nem rendelkeznek 
helyismerettel. 
4.14.10. Biztonsági jel lehet kívülről vagy belülről megvilágított vagy utánvilágító jel, amely 
legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig és mértékben alkalmas a 
céljának megfelelő fény kibocsátására. 
4.14.11. A 4.14.10. pontban foglaltaknak megfelelő tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az 
elhelyezett tűzoltó készülékeket. 
4.14.12. A 4.14.10. pontban foglaltaknak megfelelően a helyiség bejáratánál, a helyiségben 
vagy az érintett szabadtéren tiltó jellel kell jelölni  
a) a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát, 
b) a dohányzás tilalmát és 
c) a vízzel oltás tilalmát. 
4.14.13. A 4.14.10. pontban foglaltaknak megfelelő biztonsági jellel kell figyelmeztetni 
a) a 20 liternél/kilogrammnál több robbanásveszélyes anyag jelenlétére. 
4.14.14. A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az épület főbejáratánál jelezni kell 
(bérbeadó feladata). 
4.14.15. A robbanásveszélyre figyelmeztető, valamint a 4.14.13. szerinti figyelmeztető és tiltó 
rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jeleket a 20 m2-nél kisebb helyiségben nem szükséges 
elhelyezni, csak azok bejáratánál. 
4.14.16. A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett 
padlósíktól mérve legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell 
elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek. 
4.14.17. A kijárati és vészkijárati ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az 
ajtó mellett menekülési jellel kell megjelölni. A menekülési jelet tilos az ajtóra szerelni.  
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4.14.18. A menekülési jelek telepítésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség 
belmagasságát, valamint az ott található anyagok füstfejlesztő képességét. 
4.14.19. A villamos táplálású menekülési útirányt jelző biztonsági jelek működőképességét 
rendszeresen, de legalább havonta próbával ellenőrizni kell, melyről ellenőrzési naplót kell 
vezetni. A meghibásodott elemeket (akkumulátor, fénycső) haladéktalanul cserélni kell. 
4.14.20. A magasan telepített menekülési jelek felismerhetőségi távolságát a vonatkozó 
műszaki előírás szerint kell meghatározni. Az ilyen magasságban rögzített, menekülési 
útirányt jelző biztonsági jeleket a kijárati ajtók fölé, valamint a menekülési út minden 
irányváltoztatási pontjában el kell helyezni. A menekülési út bármely pontján, 
minden esetben legalább egy jelnek láthatónak kell lennie. 
4.14.21. Az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiség kiürítésre szolgáló ajtói, valamint 
az ilyen helyiségekben tartózkodók menekülésére szolgáló ajtó és az 50 főnél több személy 
kiürítésére szolgáló ajtó 
a) a kiürítés irányába nyíljon vagy a nyitásiránytól függetlenül menekülési útvonalon 
beépíthető legyen, 
b) a kinyithatóság szempontjából menekülési útvonalon beépíthető legyen és 
c) nyílásába legfeljebb 15 mm magas küszöb építhető be. 
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5. 

AZ ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG 
VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÍRÁSBELI FELTÉTELEK 

MEGHATÁROZÁSA, ILLETVE ELŐZETES EGYEZTETÉSRE  
JOGOSULT SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA 

5.1. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre engedélyt:                  
- Angelus Iván alapító 
- Reidl Kamilla alapítványvezető által megbízott 

                        -    a tűzvédelmi szakember 
  -     megbízólevéllel rendelkező adhat. 

-    engedély 4 sz. melléklet 
Ezen személyek jogosultak előzetes egyeztetésre is.  

 
5.2. Tűzveszélyes munka engedélyezése – a tánciskola területén karbantartási és 
javítási céllal végzett tűzveszélyes munkákat csak a bérbeadó vezetőjének írásos 
engedélyével lehet végezni. A 4. számú mellékletben található nyomtatványt mind a 
megbízó mind a munkát végző részéről ki kell tölteni. 
1. Tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni minden olyan helyen, ahol az tüzet vagy 
robbanást okozhat, mindaddig, amíg a tűz vagy robbanásveszélyt el nem hárították. 
2. A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a kezdésétől 
befejezéséig  az engedélyező – szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani. 
3. A tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas 
tűzoltó-felszerelést-, készüléket köteles biztosítani. 
4. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak 
környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt 
megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző 
személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a 
munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni a tánciskola alapítójának vagy 
megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással 
igazolni kell. A munka befejezését az engedélyezőnek be kell jelenteni. 
5.Tűzveszélyes munkát (hegesztés, forrasztás, lángvágás, bitumen melegítés stb.) a hegesztő 
műhelyen kívül csak engedély alapján szabad végezni. 
6. Az engedélyben elő kell írni, hogy a tűzveszélyes munka időtartama alatt milyen tűzoltó 
felszereléseket és eszközöket kell készenlétben tartani, továbbá állandó vagy időszakos 
felügyelet szükséges-e. 
7. A tűzveszélyes munka helyét meg kell tisztítani a gyúlékony anyagoktól és a hulladékoktól. 
A hegesztés helyétől a gyúlékony anyagokat 5 m-re kell eltávolítani és azokat vizes 
ponyvával le kell takarni. 
8. Magasban végzett hegesztésnél gondot kell fordítani arra, hogy a lehulló szikra tüzet ne 
okozzon. Az elektróda végek elhelyezésére egy fémedényt kell készenlétben tartani. Ha a 
hegesztést éghető padozatú helyiségben végzik, a padozatot legalább 5 m sugarú körzetben 
vízzel fel kell locsolni. Több szinten áthaladó csővezeték hegesztése esetén a csővezetéket az 
alsó szinten le kell zárni. Viselni kell a leesés elleni védőfelszerelést. 
9.Tűzveszélyes folyadékot tároló edény hegesztésénél fokozott figyelmet kell fordítani a  
vonatkozó előírások maradéktalan betartására. 
10.Hegesztési munkát csak olyan dolgozók végezhetnek, akiknek előírt hegesztői 
képzettségük és érvényes tűzvédelmi szakvizsgájuk van. 
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11.Műhelyen kívüli hegesztéseknél minden esetben állandó, egyéb tűzveszélyes munkáknál 
pedig – helyi körülményektől függően – állandó vagy időszakos felügyeletről kell 
gondoskodni. 
12. Az állandó vagy időszakos felügyelet biztosítása a munkára utasítást adó feladata. 
13. Ha a munkánál további tűzvédelmi rendszabályokat is alkalmazni kell, azt az engedélyben 
kell előírni. 
14. A munkára utasítást adónak meg kell bizonyosodnia afelől, hogy az alkalmazni kívánt 
munkaeszközök megfelelő biztonsági állapotban vannak-e, és hegesztés esetén arról is, hogy 
a hegesztő felszerelések rendelkeznek-e az előírt üzemeltetési dokumentációkkal- és 
érvényes, a biztonságos használatot lehetővé tévő felülvizsgálati iratokkal. 
15. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet – az előzetesen írásban, a helyszín 
adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek 
megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek 
tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző 
kötelezettsége. 
16. A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek 
tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység 
végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható 
ki, valamint a tűzveszélyes tevékenység nem kezdhető meg.  
17. A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a  
tánciskola alapítójával vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi 
sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki. 
18. Az alkalomszerű 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. 
19. Egyéb, a helyszínre vonatkozó konkrét követelmények. 
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6.  

TŰZVÉDELMI OKTATÁS  
 
Tűzvédelmi felvilágosítás, oktatás, képzés és továbbképzés 
 "A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról" szóló többször 
módosított 1996. évi XXXI. törvény 22. § (3). bekezdése értelmében foglaltak 
alapján a munkáltató köteles gondoskodni a munkavégzésben résztvevők tűzvédelmi 
oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről. Minden dolgozót munkába állítása előtt a 
munkakörének megfelelő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatást elméleti és 
gyakorlati formában kell megtartani. 
 
6.1. Az oktatás folyamata 
6.1.1.  A tánciskola munkavállalóinak tűzvédelmi oktatását a következők szerint kell 

megszervezni: 
 - alapoktatás 
 - ismétlődő oktatás 
           - rendkívüli oktatás 
 - szakvizsga 
6.1.2. Alapoktatás 

Az oktatásban részt vesznek: 
- az új belépők munkába állás előtt 
- idegen vállalkozás dolgozói, ha tartózkodásuk előreláthatólag 14 napnál hosszabb 

időt vesz igénybe a tánciskola területén 
6.1.3. Az oktatás tárgya 
 - a tűzvédelmi szabályzatban meghatározott általános rendelkezések 
 - új belépők esetében a megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre és a használati 

szabályokra is 
            - adott munkaterületre, munkahelyre vonatkozó speciális előírások 
            - tűz- és robbanásveszély keletkezésének okait, és annak megelőzését  
            - a munkaterületen lévő anyagok oltásának módját 
            - kijárat helye, menekülési lehetőségek 
            - közművek víz, villany, gáz főelzáróinak helye, az elzárás módja 
            - tűzvédelmi szabályok megszegésének következményei 
 - tűzjelzés módjaira 
 - tűz esetén követendő magatartásra 
 - tűzoltó készülék és eszközök elhelyezése és használata  
6.1.4. Az új belépők oktatása, és ennek szervezése, valamint a nyilvántartás vezetése az 

alapítványvezető által megbízott feladata. Az ismétlődő oktatás, és annak szervezése, 
valamint a nyilvántartás vezetése a tűzvédelmi szakember feladata az alapító kérésére. 

6.1.5. Ismétlődő oktatás:  
Az ismétlődő oktatásban részt vesznek: 
- a tánciskola munkavállalói évente egy alkalommal 

6.1.6.   Rendkívüli tűzvédelmi oktatást kell tartani abban az esetben: 
             -  ha a dolgozót más munkakörbe helyezik át 
             - ha a munkaterületen közvetlen tűzveszély vagy tűz következett be 
             - lényeges technológiai változáskor 

 - azok a munkavállalók, akik a tánciskolán belül munkahelyet változtattak, ha ennek 
a tűzvédelmi ismeretekre is kihatása van 
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             - aki hat hónapnál hosszabb távollét után áll ismét munkába 
             -akit a tűzvédelmi ismeretek hiányában a tűzvédelmi hatóság eltiltott a  
           munkavégzéstől, 
           - aki tűzveszélyes tevékenység végzéséhez felügyeleti szolgálatra lett beosztva, 
           - aki szakismeret hiánya miatt ismétlődő oktatásra lett utasítva. 
6.1.7. Az oktatás tárgya 

- munkahely, munkafolyamatok tűzveszélyessége 
- a tűzvédelmi rendelkezések és használati előírások 
- tűzjelzés módja 
- tűz esetén követendő magatartás 
- riasztási és oktatási feladatok 
- tűzoltó készülékek és eszközök elhelyezése és használata 
- a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményei 

            - a kiürítésre igénybe vehető útvonalak és használatuk 
 
6.1.8.   A tánciskola területén az alábbi feladatokat csak tűzvédelmi  
            szakvizsgával rendelkező személy végezheti el: 

a) tűzoltó készülékek ellenőrzése, javítása 
b) elektromos rendszerek felülvizsgálata 

 
Olyan munkavállalót, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az 
előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem szabad 
foglalkoztatni. 
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                   7. 

A MUNKAVÁLLALÓKNAK A TŰZJELZÉSSEL, TŰZOLTÁSSAL,  
MŰSZAKI MENTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATAI 

7.1. Tűzjelzés 
7.1.1. Aki a tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul a  
            tűzoltóságnak jelezni. A helyi körülményeket figyelembe véve a tűzjelzés az 

alapítványi oktatási, művészeti területen tartózkodók riasztása elsősorban az oktatók, 
az ügyeletes oktató, ha nincs akkor a rangidős munkatárs feladat. 

7.1.2. A tüzet észlelő köteles telefonon és hangos kiáltással (tűzi lármával) jelezni a 
tűzesetet. 

7.13. Minden tűzesetet (az eloltott tüzet is) az észlelő személy köteles személyesen, vagy 
            megbízottja útján haladéktalanul jelenteni a Tűzoltóságnak a 105 vagy a 112   
            telefonszámon. A tűz jelzését nyugodt hangon kell megtenni. A telefonkészüléket csak  
            azután szabad letenni, ha a tűzoltóság nyugtázta a tűzjelzés vételét. Valamint jelezni  
            kell az alapítónak és a alapítványvezető által megbízottnak, illetve az épület  
            portaszolgálatának. 
7.1.4. A tűzjelzésnek tartalmaznia kell: 

- a tűzeset pontos helyét, címét (Új Előadóművészeti Alapítvány, 1036. Budapest,  
                                                     Perc u. 2. 2. em.)                               

 - hol van a tűz 
 - mi ég 
 - mi van veszélyeztetve 
 - milyen a tűz terjedelme 
 - életveszély fennáll-e 
 - a tüzet jelző személy nevét 
 - a telefonszámot, amelyről a tüzet jelezték 
7.1.5. A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetőleg emberi beavatkozás nélkül 
            megszűnt tüzet is be kell jelenteni a tűzoltóságnak, az alapítványvezető által  
            megbízottnak, az épület portaszolgálatának illetve a tánciskola alapítójának - és a kár  
            helyszínét a tűzvizsgálat megkezdéséig változatlanul kell hagyni. A helyreállítást csak  
            a tűzvédelmi hatóság engedélyével lehet megkezdeni a tűzvizsgálat sikere lefolytatása  
            érdekében. 
7.1.6. A tánciskola területén tartózkodók riasztása tűzilárma vagy csengő, sziréna vagy 

egyéb más eszköz útján történjen. A tüzet továbbá jelezni kell az alapítványvezető 
által megbízottnak, alapítónak, a tánciskola tűzvédelmi szakemberének, valamint az 
épület portaszolgálatának. A tűzoltóság hívószámát jól láthatóan fel kell tűntetni. A 
tűzjelzésre rendszeresített berendezést, készüléket állandóan üzemképes állapotban 
kell tartani.    
        

7.2. Tűzoltás 
A tűz oltásában, az emberi élet és az anyagi javak mentésében mindenki köteles – 
lehetőségéhez képest – külön felhívás nélkül részt venni. 

7.2.1.   A tűzoltás vezető (a kiérkező tűzoltóság parancsnoka) utasításait mindenki köteles 
végrehajtani. 

7.2.2.   A tűz oltását a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel, felszereléssel, 
haladéktalanul meg kell kezdeni. 

7.2.3. Villamos berendezésekben vagy azok közelében keletkezett tűz esetén az oltás 
   megkezdése előtt áramtalanítani kell. 
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7.2.4. Tűz esetén azonnal gondoskodni kell a tánciskola területének kiürítéséről. 
7.2.5. A tánciskola minden munkavállalója, az alapítványvezető által megbízott, alapító, 

bérleményi területvezető irányításával, távollétében öntevékenyen, késedelem nélkül 
intézkedik a tűzveszély elhárításában és a tűz oltásában. 

7.2.6. A tűz oltását csak a veszélyeztetett terület teljes kiürítését (emberek kimentését) 
követően lehet megkezdeni. 

7.2.7. Tilos és életveszélyes bármilyen villamos berendezés, elektromos működtetésű gép, 
eszköz, továbbá tűzveszélyes folyadéktűzésen vízzel történő oltása! 

7.2.8. A tűz oltását - amíg életveszély nélkül az lehetséges - megszakítás nélkül folytatni 
szükséges, illetve a tűz terjedését akadályozni kell a tűzoltóság kiérkezéséig vagy a tűz 
teljes eloltásáig. 

7.2.9. Tűz esetén mindig csak annyi dolgozó legyen az esemény színhelyén, amennyire a 
mentéshez és a tűzoltáshoz szükség van. 

7.2.10. Kiterjedt, a hőhatás és füstképződés vagy az épületkárosodás következtében a testi 
épséget, életet veszélyeztető körülmények fennállása esetén tűzoltás nem végezhető, - 
ekkor ez már kizárólag a megfelelő védőeszközzel rendelkező tűzoltóság feladata – a 
helyszínt haladéktalanul el kell hagyni. 

 
7.3. Műszaki mentés 
7.3.1. Tűzeset alkalmával minden munkavállaló köteles az általa használt berendezéseket 

feszültség mentesíteni, pótolhatatlan iratokat, eszközöket elrakni (kimenteni), adatokat 
a számítógépen elmenteni. 

7.3.2. A helyiségben, veszélyeztetett területen tartózkodókat, illetve az arra rászorulókat a 
menekülésben segíteni kell. 

7.3.3. A helyiség elhagyása előtt meg kell győződni, nem maradt-e bent munkatársa, vendég, 
ezt követően a nyílászárókat (ablakokat, ajtókat) be kell zárni. 

7.3.4. A helyiséget, illetve a veszélyeztetett területet a körülményekhez képest nyugodtan, 
pánikkeltés nélkül a legrövidebb útvonalon kell elhagyni. 

 
7.4. A Budapest Tánciskola területén tartózkodó vezető/k feladata: 
Riasztja a dolgozókat. Megszervezi és irányítja a vendégek, dolgozók távozását a tánciskola 
területéről, valamint a tűz oltását és az anyagok mentését. Gondoskodik az áramtalanításról.  
A tűzoltóság megérkezésekor köteles a tűzoltás vezetőjénél jelentkezni és tájékoztatni a tett 
intézkedéseiről. A tűzoltás irányítását végzők a biztonsági és a munkavédelmi szabályok 
alapján a tűzoltásban résztvevők baleset és életvédelméről minden helyzetben kötelesek 
intézkedni, illetve annak megtartásáról és megtartatásáról gondoskodni. 
  
7.5. A tűzoltásban résztvevő személyek általános kötelezettségei 
A munkavégzés során védje saját és társai életét, testi épségét. A kapott feladatot a 
legnagyobb megfontoltsággal, körültekintéssel, e legveszélytelenebb módon a biztonsági és 
munkavédelmi szabályok megtartásával végezze. Vigye magával azokat a rendelkezésre álló 
felszereléseket, amelyek a meghatározott feladatok végrehajtásához szükségesek. Minden 
rendelkezésre álló eszközzel, lehetőséggel segítse társait, figyelmeztesse a veszélyeztetetteket, 
szükség esetén intézkedjen mentésükről. Intézkedjen, illetőleg lehetőség szerint gondoskodjon 
a sérültek, mérgezést szenvedettek ellátásáról. Jelentsen minden lényeges eseményt a  
alapítványvezető által megbízottnak. A kiürített területek ellenőrzését el kell végezni, hogy 
nem-e maradt senki a tánciskola területén. 
- a tűzoltás legelemibb alapja a három feltétel, nevezetesen az éghető anyag, az oxigén és a 
gyulladási hőmérséklet valamelyikének kivonása az eseménysorból, és így az égési 
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folyamatot megszakítva kell végrehajtani magát a tűzoltást – az égési folyamat létrejöttéhez e 
három feltétel egyidejű jelenléte szükséges 
- tűz oltásánál figyelembe kel venni a tűz méretét, az égő anyag tulajdonságait és a 
rendelkezésre álló alkalmas eszközöket – ennek szempontjai: 

• éghető folyadékok tüze vízzel általában nem, de letakarással, elfojtással jól oltható 
• kisebb méretű szilárd éghető anyagok égésénél is alkalmazható a letakarás, majd 

esetleg a nedves környezetbe (pl. mosogatóba) helyezés 
• letakarásra, elfojtásra minél vastagabb, alacsony műszáltartalmú anyagokat célszerű 

használni (pokróc, pléd, stb.) 
• elektromos berendezések tüzének oltását csak áramtalanítás – hálózat csatlakozás 

megszüntetése – után szabad elkezdeni 
• szilárd éghető anyagok tüzét a rendelkezésre álló vízforrásból (vízcsap, stb.) nyert 

vízzel kezdjük el oltani 
• tűzoltó készülékek használata előtt mindig olvassuk el a rajta lévő kezelési és 

használati útmutatót. 
 

7.6. Menekülés, életmentés 
A veszélyeztetett területről történő menekülést elősegítő tanácsok: 

- meggondoltan cselekedjünk, kerüljük a pánikot, 
- menekülésre a természetes kijáratokat használjuk, 
- a lehető legrövidebb úton hagyjuk el a veszélyeztetett területet, 
- ha a vészhelyzet indokolja, a testünket szorosan burkoljuk be vizes 

pokróccal, ruhákkal, a füstmérgezés ellen orr, száj elé nedves kendőt 
kössünk. 

Az életveszélybe került személyek mentését – mint első és legfontosabb feladatot – akár 
anyagi kár okozásával is el kell végezni. A veszélyeztetett személy mentését – annak akarata 
ellenére is – végre kell hajtani. A mentést, ha kényszerítő körülmény másként nem indokolja, 
legalább két személynek kell végrehajtania. 
A tűzoltás irányítója az életmentés elrendelésekor döntsön: 

- a közvetlenül és (vagy) közvetetten életveszélybe kerültek mentéséről, 
- a kiürítési és mentési útvonalak kijelöléséről, biztosításának módjáról 
- a mentés módjáról, eszközeiről, 
- a mentést végrehajtók vezetőjének kijelöléséről. 

Olyan mentési módot kell választani, ami a mentendő és a mentést végző személyekre nézve a 
legkisebb kockázattal jár. Mentésre, kiürítésre mindig a legbiztonságosabb, legkedvezőbb 
természetes útvonalat kell választani. 
 
7.7. Tűzeset után: 
7.7.1 Az alapító, vagy az általa kijelölt személy köteles: 
- A szükséges jegyzőkönyvet felvenni a tűzesettel kapcsolatosan. 
- A tánciskola területén bekövetkezett tűzesetekről nyilvántartást vezetni.  
7.7.2. A tűzesettel érintett bérlemény vezetője köteles: 
- A szükséges jegyzőkönyvet felvenni a tűzesettel kapcsolatosan. 
- Részletes írásos jelentést készíteni a tűzesetről és azt a tűzesetet követő 24 órán belül a  
tánciskola alapítójának megküldeni. 
7.7.3. A tűzeset utáni hatósági tűzvizsgálatban a résztvevőknek minden segítséget meg kell 
adni, s az általuk kért adatokat rendelkezésre kell bocsátani. 
Ebben a vizsgálatban részt kell vennie az illetékes vezetőnek. 
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A tűzoltás után a helyszínt a tűzvizsgálat lefolytatásáig változatlanul kell hagyni. A 
helyreállítást csak a tűzvédelmi hatóság engedélye után lehet megkezdeni. 
Ha szükséges, az alapító kérésére a tűz keletkezésének körülményeiről az illetékes 
katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági bizonyítványt ad ki. Ez a tűz idejére és keletkezési 
okára vonatkozó megállapításokat tartalmazza, valamint azt is, hogy személyi felelősség 
megállapítására kezdeményezett -e eljárást. 
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                                                                 8. 
         TŰZVÉDELMI ELLENŐRZÉS, IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLAT,   
                                                KARBANTARTÁS  
 
8.1. A tűzvédelmi ellenőrzés célja:  
8.1.1. A tevékenység végzésének feltételei megfelelnek-e a vonatkozó tűzvédelmi 
jogszabályokban, szabványokban, Tűzvédelmi Szabályzatban előírtaknak. 
8.1.2. A tűzvédelmi technikai felszerelések, eszközök, berendezések, oltóanyagok a tűz-
terhelést, az esetleges veszélyhelyzetet (tűz, robbanásveszély stb.) figyelembe véve 
elegendőek-e azok elhárítására, továbbá intézkedni a szükségesnek ítélt feladatok 
végrehajtására.  
 
8.2. A tűzvédelmi ellenőrzés:  
8.2.1. Rendszeres tűzvédelmi ellenőrzést kell tartani:  
Az alapítványvezető által megbízottnak szükség szerint, de legalább hetente egyszer, amely 
lehet munkaidő alatti és utáni.  
A tánciskola tűzvédelmi szakemberének szükség szerint, de legalább évente egyszer. 
A tánciskola területéről utolsóként távozó dolgozónak a tevékenység befejezésével, a helyiség 
bezárása előtt.  
8.2.2. Célellenőrzést kell tartani:  
Ha tűzeset történt, vagy erre illetékes felügyeleti szervtől, hatóságtól felhívás érkezett.  
Tűzvédelmi célellenőrzést az alapító szükség szerint rendeli el, és meghatározza a 
végrehajtandó feladatokat. A feladattal megbízottak kötelesek a tevékenység befejezése után 
beszámolni a tapasztaltakról.  
Célellenőrzést kell tartani rendkívüli esemény idején és minden olyan esetben, amikor a 
körülmények ezt indokolttá teszik.  
Az alapító soron kívüli ellenőrzést rendel el abban az esetben, ha:  
a/ tűzeset történt,  
b/ a tűzvédelmi helyzet romlott, az ellenőrzés súlyos hiányosságot állapított meg.  
8.2.3. Az ellenőrzés terjedjen ki:  
a/ a közlekedési utak szabadon tartására,  
b/ az anyagtárolás követelményeinek megtartására, 
c/ az égésbiztosítóval, valamint az automata kapcsolóval el nem látott tüzelőberendezésekben 
a tüzelés megszüntetésére,  
d/ a kávéfőző és egyéb elektromos melegítők (pl. rezsó) lehűlt állapotára és annak egyedi 
feszültségmentesítésére,  
e/ a helyiségek biztonságos zárására (ablakok, ajtók stb.),  
f/ feszültségmentesítés (áramtalanítás) végrehajtására, kivéve az éjszakai áramkörökön 
működő berendezések (pl. hűtőberendezések),  
g/ a tűzoltó felszerelés, készülék megközelítésének lehetőségére,  
h/ nem maradt-e hátra olyan állapot, helyzet, amelyből tűzeset keletkezhet.  
8.2.4. Szabálytalanság észlelése esetén gondoskodni kell annak azonnali megszüntetéséről.  
8.2.5. Az ellenőrzést végző csak akkor hajthatja végre a zárást, ha a megelőző ellenőrzés 
során hiányosságot nem tapasztalt, illetve az észlelt hiányosságot megszüntette.  
8.2.6. Ajtózárak, lakatok cseréje esetén az alapítványvezető által megbízott köteles 
gondoskodni arról, hogy az új kulcsok a megfelelő helyre kerüljenek.       
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                                                                     9. 
                          EGYES HELYISÉGEK TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI 
9.1. Előterek, közlekedők, közlekedő folyosók, lépcső le- és feljárók 
9.1.1. Ezeken a területeken semmilyen, a személyek mozgását akadályozó tárgy, berendezés 
nem helyezhető el, anyagtárolás nem megengedett, a közlekedési utakat eltorlaszolni még 
ideiglenesen sem szabad. A menekülési utakon az ajtóknak a menekülési útvonal irányába 
kell nyílniuk. Az ajtókat, a vészkijáratokat állandóan szabadon kell tartani, kulcsra zárni nem 
szabad. Az ajtók teljes szélességű nyithatóságát mindenkor biztosítani kell. 
9.1.2. Fal vagy padlóburkolatot beépíteni csak tűzvédelmileg minősített anyagból szabad, a 
területileg illetékes tűzvédelmi hatóság hozzájárulásával. 
9.1.3. A kijáratok, vészkijáratok felé útvonalakon és kijáratok, vészkijáratok felett 
irányfénnyel kell jelölni a menekülés irányát. A közlekedők irányfény világításának 
karbantartásáról, működő képességéről, ellenőrzéséről gondoskodni kell. 
9.1.4. A tánciskola menekülési útvonalain fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és 
mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el, nem tárolhatóak. 
Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az 
installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló, valamint a 
helyiség rendeltetésével összefüggő tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy 
a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le. 
9.1.5. A kijáratoknál csak úgy szabad elhelyezni függönyöket, hogy a behúzott függöny ne 
takarja az ajtó feletti irányfény világítást. A függöny ne érjen a padlóig, bármikor egy fogással 
széthúzható legyen. És széthúzott állapotban ne szűkítse le az ajtónyílást. A függöny szárnyak 
összeérő széleit a függöny színétől elütő színű szegéllyel kell megjelölni. A vendégek, 
tanulók, hallgatók közlekedésére szolgáló ajtókat „KIJÁRAT” jelű felirattal, a vészkijáratokat 
„VÉSZKIJÁRAT” jelű felirattal, továbbá a közlekedőket, a kijáratok felé mutató 
irányjelzőkkel kell ellátni, amelyeket szembetűnően, jól láthatóan kell elhelyezni. 
9.1.6. A menekülési útvonalon lévő ajtók, vészkijárat működését azok teljes nyításával, 
vésznyitó esetén a vésznyitó működtetésével ellenőrizni kell dokumentáltan. 
9.1.7. A közlekedésére szolgáló kijárati ajtók zárait (tolózár, reteszzár, stb.) teljesen ki kell 
oldani, és azokat mindaddig, amíg a dolgozók, tanulók, hallgatók, vendégek nem távoznak el 
az épületből, semmilyen módon nem szabad lezárni. Többszárnyú ajtónál a lezárási tilalom 
valamennyi ajtószárnyra vonatkozik. 
9.1.8. Ha a vészkijárati (a 2. emeletről az udvarra vezető lépcső), illetőleg menekülésre 
szolgáló ajtót biztonsági okból lezárva kell tartani, a kulcs egy példányát az ajtó közelében 
szembetűnő helyen üveggel zárt szekrényben – tűzkazettában – kell elhelyezni. Az udvari, 
lakattal lezárt vészkijárati ajtó kulcsa az alapítványvezető irodában található, a kulcs helyét a 
tűzvédelmi oktatás keretében ismertetni kell. 
9.1.9. Motorkerékpár és egyéb jármű az épület bejáratában és lépcsőházaiban nem tárolható. 
9.2. Általános rendeltetésű raktárak, tárolók 
9.2.1. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot raktározni, tárolni 
csak zárt edényben, nem éghető anyagból készült állványon, polcon szabad. A tárolt anyag és 
a födém között 1 méter távolságot kell tartani.  
9.2.2. Csak a rendeltetésnek megfelelő tevékenységhez szükséges, fokozottan tűz- vagy 
robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék és aeroszol tárolható az alábbiak szerint. 
Az anyagok maximális tárolási mennyisége 
a) fémszekrényben 20 liter, 
b) robbanásgátló szekrényben 50 liter, 
c) folyadéktárolásra alkalmas tűzálló szekrényben 60 liter. 
A szekrényeken kívül legfeljebb 5 liter anyagmennyiség tárolható helyiségenként. 
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9.2.3. A helyiség bejáratánál, a helyiségben tiltó jellel kell jelölni 
a) a gyújtóforrás alkalmazásának és az adott területre vitelének tilalmát,   
b) a dohányzás tilalmát  
Biztonsági jellel kell figyelmeztetni a 20 liternél/kilogrammnál több robbanásveszélyes anyag 
jelenlétére. 
9.2.4. Kizárólagosan csak villamos világítás használható. Áramszünet esetére 
elemlámpát vagy akkumulátoros lámpát kell készenlétben tartani. Az raktárban csak gyújtási 
veszélyt nem jelentő világítás alkalmazható. A lámpatesteket szabványos burával, ill. 
burkolattal kell használni, a lámpatestekre díszeket, díszítéseket felakasztani tilos. A 
lámpatestek és az éghető anyag között biztonságos távolságot kell tartani. 
9.2.5. A raktárba csak az oda beosztott dolgozók tartózkodhatnak, illetve léphetnek be. 
9.2.6. A helyiségekben nyílt lángot használni, hő fejlesztő berendezést, készüléket 
üzemeltetni nem szabad, a fűtőtestekre éghető anyagot tenni nem szabad.   
9.2.7. A tárolási csoportok között biztosítani kell a megfelelő közlekedési utat (min. 1,2 m). 
9.2.8. A raktározás, tárolás területét mindig tisztán kell tartani, az éghető hulladékokat össze 
kell gyűjteni, és nem éghető anyagú tárolóedénybe kell elhelyezni. Ezek eltávolításáról, 
kiürítéséről munkanaponként legalább egyszer gondoskodni kell.  
9.2.9. A helyiségekből való távozás előtt meg kell győződni arról, hogy nincs-e tűzveszélyre 
utaló körülmény (ha van ilyen azonnal meg kell szüntetni), távozáskor az áramtalanítást el 
kell végezni, és a helyiséget le kell zárni.  
9.2.10. A helyiségek bejárata közelében a tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell 
készenlétben tartani. 
9.2.11. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot – ha azt nem 
nyomástartó edényzetben hozták forgalomba – a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra 
vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni. 
9.2.12. Öngyulladásra hajlamos anyagot a tánciskola területén nem szabad tárolni.  
9.2.13. Műanyag kannákat egymásra helyezni nem szabad, a tárolóedényeket illetve azok  
halmazait elmozdulás ellen biztosítani kell. A legfeljebb 50 liter folyadékot tartalmazó 
edények nyitott, vagy zárt állványon egymás felett is elhelyezhetők. Az állvány nem éghető 
anyagú, a legfelső polc maximum 1,8 m magas lehet. 
9.2.14. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, gázpalack nem 
tárolható menekülési útvonalon. 
9.2.15. Éghető folyadék csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyújtási veszélyt 
nem jelentő, jól zárható edényben tárolható. 
9.2.16. A sérülékeny edények gyűjtőcsomagolásának vagy védőburkolásának sérülés (törés, 
felszakadás) ellen védelmet kell nyújtania. 
9.2.17. Az edények csak kiöntőnyílásukkal felfelé, lezárt állapotban tárolhatók és szállíthatók. 
Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre vonatkozó 
előírások irányadók. A tárolható anyagmennyiség a tárolóedények űrtartalmának összesített 
értékét jelenti. 
9.2.18.  Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékok maximum 20 
liter űrtartalmú tárolóeszközben tárolhatók. 
9.2.19. 20 litert meghaladó mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba 
tartozó folyadék egy helyiségen belüli tárolása esetén legalább 1 db szóróeszközt, továbbá 
a) legfeljebb 1 liter űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,02 m3 mennyiségű 
felitató anyagot, 
b) 1 litert meghaladó űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,05 m3 mennyiségű 
felitató anyagot kell a tárolás helyétől legfeljebb 15 méter távolságra tartani. 
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9.2.20. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot - ha azt nem 
nyomástartó edényzetben hozták forgalomba - a mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó 
anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni. 
9.3. Vizes blokk (mosdó, zuhanyzó, WC-k) 
9.3.1. A WC-kben és előterekben éghető anyagok és tisztítószerek, takarító eszközök 
tárolása TILOS! 
9.3.2. A mosdó, zuhanyzó helyiségben a világításra szolgáló elektromos berendezést a 
szabvány szerint (nedves, párás helyiségekre vonatkozó előírás) kell szerelni és karbantartani. 
9.3.3. Egyéb elektromos berendezést, csak a tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban 
szabad üzemeltetni. Meghibásodott lámpatestet, kapcsolót vagy egyéb elektromos berendezést 
üzemeltetni tilos. 
9.3.4. A helyiséget utolsóként elhagyó dolgozó köteles az áramtalanítást elvégezni és 
ellenőrizni, hogy nem maradt-e olyan körülmény, amely tüzet okozhat. 
9.3.5. Elektromos vezetékre, fűtőtestekre robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó 
anyagokat felrakni, felakasztani – akár szárítás céljából is – szigorúan tilos. 
9.4. Öltöző helyiség  
9.4.1. Az öltözőben nem helyezhető el fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba 
tartozó  anyag, folyadék, gáz. Gyúlékony anyaggal történő ruhatisztítás az öltözőben tilos. 
9.4.2. A helyiség bejáratánál, a helyiségben tiltó jellel kell jelölni 
a) a gyújtóforrás alkalmazásának és az adott területre vitelének tilalmát,   
b) a dohányzás tilalmát  
9.4.3. Az öltözőszekrényekben csak ruhanemű és tisztálkodó felszerelés tárolható. 
9.4.4. Az öltözőszekrényeket használók nevét az öltözőszekrényeken fel kell tüntetni. 
9.4.5. A szekrények ajtóit kulcsra zárva kell tartani. 
9.4.6. A helyiséget utolsóként elhagyó köteles az áramtalanítást elvégezni és ellenőrizni, hogy 
nem maradt-e olyan körülmény, amely tüzet okozhat. 
9.4.7. Az öltözők takarítását rendszeresen el kell végezni, a felgyülemlett hulladékot a kijelölt 
helyre el kell szállítani. 
9.4.8. Az öltözőben csak gyújtási veszélyt nem jelentő világítás alkalmazható. A 
lámpatesteket szabványos burával, ill. burkolattal kell használni, a lámpatestekre díszeket, 
díszítéseket felakasztani tilos.  
9.4.9. Az öltözők fűtésére szolgáló berendezésekre (fűtőtest, vezetékek) fokozottan tűz-  és 
robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tenni nem szabad.  
9.4.10. Az öltöző területén hő fejlődéssel járó berendezés használata tilos! 
9.4.11. A helyiség bejárata közelében a tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell 
készenlétben tartani. 
9.5. Büfé, teakonyha, étkező 
9.5.1. A helyiség területén az ételek készítéséhez felhasználandó anyagokon kívül egyéb más 
robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyag, folyadék, gáz tárolása TILOS! 
9.5.2. A tevékenység során keletkezett hulladékot (pl. göngyöleg) szükség szerint, de 
legalább naponta el kell távolítani. 
9.5.3. Gondoskodni kell, hogy az üzemszerű állapotban hő fejlődéssel járó villamos 
fogyasztók bekapcsolt állapotának jelzésére szolgáló jelzőlámpák (jelölések) 
működőképes állapotban legyenek. 
9.5.4. A sütő-, főzőberendezéstől éghető anyag (pl. konyharuha) legalább 1 m távolságra 
helyezhető el. A sütő-, főzőberendezést rendszeresen meg kell tisztítani az olyan 
szennyeződésektől, melyek tüzet okozhatnak, használat után üzemen kívül kell helyezni. 
9.5.5. A tevékenység befejezése után a helyszínt alaposan át kell vizsgálni, különös 
figyelemmel arra, hogy nem maradt-e hátra olyan körülmény, amely működése 
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nem szükséges, áramtalanítani kell, a világítást le kell kapcsolni –tűz esethez 
vezethet. 
9.5.6. A melegítő berendezést csak felügyelet mellett szabad üzemeltetni. 
9.5.7. Csak gyújtási veszélyt nem jelentő világítás alkalmazható. A lámpatesteket szabványos 
burával, ill. burkolattal kell használni, a lámpatestekre díszeket, díszítéseket felakasztani tilos. 
A lámpatestek és az éghető anyag között biztonságos távolságot kell tartani. 
9.5.8. A mikrohullámú sütőben műanyag vagy fém tálban ételt melegíteni nem szabad. 
9.5.9. A helyiségben alkalmazott gépeket (kávéfőző, hűtő, sütő, mosogató gép, stb.) csak a 
kezelési, használati utasításban meghatározott módon szabad üzemeltetni. 
9.5.10. Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén 
a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent, valamint ami rendelkezik érvényes 
érintésvédelmi felülvizsgálattal. Otthonról behozott berendezés nem használható!  
9.5.11. 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. 
9.5.12. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük 
esetén a villamos tápellátásról le kell választani. 
9.5.13. Az egyedi gáz-és villamos fogyasztókat a gyártó leírása szerinti időpontokban 
szakszervizzel felül kell vizsgáltatni. Gyártói leírás hiányában a két felülvizsgálat közötti 
időtartam nem lehet több 6 hónapnál.  
9.5.14. Felügyelet nélkül a konyhai készülékek, berendezések nem üzemeltethetőek.  
9.5.15. A helyiségekben ügyelni kell a túlhevítés elkerülésére.  
9.5.16. Hibás sütő és főzőkészülék nem üzemeltethető, azt a központi hálózatról azonnal le 
kell választani oly módon, hogy a vétlen visszakapcsolás lehetősége ki legyen zárva.  
9.5.17. A tevékenység során keletkezett hulladékot folyamatosan, de legkésőbb a munkaidő 
befejezésekor jól záródó, fedéllel ellátott gyűjtőedénybe el kell helyezni, különös tekintettel a 
zsíros, olajos anyagokra.  
9.5.18. Zsíros, olajos textilneműt –mivel az öngyulladásra képes- munkaidő után szabadon 
hagyni nem szabad. Ezeket az anyagokat tűzbiztos gyűjtőedénybe kell összegyűjteni vagy a 
helyiségből el kell távolítani.  
9.5.19. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékkal tisztítási 
tevékenységet végezni tilos. Tisztításra csak szintetikus mosószerek használhatók.  
9.5.20. A különböző bútorokat úgy kell elhelyezni, hogy a biztonságos közlekedésre elegendő 
szélességű út álljon rendelkezésre.  
9.5.21. A helyiségek védelmére el kell helyezni 6 kg ABC porral oltó hordozható tűzoltó 
készüléket a szükséges számban. 
9.5.22. Zsírok és olajok esetlegesen bekövetkező meggyulladása esetén elsődlegesen 
takarás (fedés) alkalmazásával és a hőközlés megszűntetésével kell a tüzet eloltani. 
A tűz oltásához porral oltó készüléket kell igénybe venni. Tűzoltáshoz víz nem 
használható mivel az égő zsírok szétfröccsenésével a tűz továbbterjedését idézheti 
elő.  
9.6. Irodahelyiség 
9.6.1. Az irodai helyiségekben csak annyi éghető anyag tárolható, amennyi a folyamatos 
irodai tevékenységhez szükséges. A nem használt iratanyagok, könyvek, füzetek 
helyiségeken belül rendezetten / szekrényben polcon /, illetve az erre a célra 
kialakított irattárban kell elhelyezni. 
9.6.2. Csak kifogástalan műszaki állapotú, állandóan jól karbantartott, tüzet nem okozó 
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irodai gépek, felszerelések, berendezések használhatók azok kezelési útmutatásában 
előírtak megtartása mellett.  
9.6.3. Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén 
a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent. 
9.6.4. 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. 
9.6.5. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén 
a villamos tápellátásról le kell választani. 
9.6.6. A helyiség takarításáról, a keletkezett hulladék összegyűjtéséről és eltávolításáról a 
napi munkaidő befejeztével gondoskodni kell. 
9.6.7. A helyiségben fokozottan tűz- robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó 
anyagot, folyadékot, gázt nem lehet elhelyezni. 
9.6.8. A helyiségek bezárásáról és a lezárt helyiségek kulcsainak elhelyezéséről a területre 
kiadott utasítás, intézkedés szerint kell gondoskodni. 
9.6.9. A beépített fűtőtestekre éghető anyagot tenni nem szabad! A helyiségek pótfűtésére 
elektromos hősugárzók nem használható, olajradiátort csak rendkívüli esetben, a műszaki 
vezető által kijelölt helyen (éghető anyagtól min. 1 m távolságra) és meghatározott időre 
szabad használni. 
9.6.10. Csak gyújtási veszélyt nem jelentő világítás alkalmazható. A lámpatesteket 
szabványos burával, ill. burkolattal kell használni, a lámpatestekre díszeket, díszítéseket 
felakasztani tilos. A lámpatestek és az éghető anyag között biztonságos távolságot kell tartani. 
9.6.11. A munka befejezése után a helyiségből utolsónak távozó személy köteles 
meggyőződni arról, hogy nincs-e olyan körülmény, mely a tűz előidézője lehet, amennyiben 
ilyen körülményt tapasztal azt azonnal meg kell szüntetni, illetve arra intézkedni. A 
biztonságos üzemvitellel össze nem függő elektromos berendezéseket áramtalanítani 
szükséges. 
9.6.12. Az helyiség berendezéseit úgy kell elhelyezni, hogy köztük legalább 0,8 m szélességű 
közlekedési út maradjon. 
9.6.13. Az asztali lámpatesteket úgy kell elhelyezni, hogy a fényforrások gyújtási veszélyt ne 
jelentsenek. 
9.6.14. Nyílt fűtőszálú villamos hősugárzó, illetve nyílt lángú dekorációs elem (pl. gyertya) 
használata nem megengedett. 
9.6.15. Az elektromos berendezések megtáplálását lehetőleg közvetlenül a fali csatlakozón 
keresztül kell biztosítani. Szükség esetén elektromos hosszabbító és elosztók 
alkalmazhatók, azonban ezeket úgy kell elhelyezni, hogy azok egy esetleges zárlat 
során ne tudjanak tüzet okozni. 
9.6.16. Kávéfőző, teafőző, vízmelegítő, rezsó használatát irodában tilos. 
9.6.17. A helyiségben bármilyen hőfejlesztő berendezés, készülék csak úgy használható, 
éghető anyagtól olyan távolságra helyezhető el, hogy az éghető anyag felületén mért 
hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelentsen gyújtási 
veszélyt. 
9.7. Elektromos kapcsoló terek (szekrények), szakaszkapcsolók területe 
9.7.1. Az elektromos kapcsolótáblán fel kell tüntetni a műszaki adatokat, és fel kell tüntetni 
az elektromos kapcsolási rajzot. 
9.7.2. A villamos leválasztó főkapcsoló és szakaszkapcsoló be- és kikapcsolt állapotát jól 
felismerhető módon meg kell jelölni. 
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9.7.3. Az elektromos kapcsoló térben semmiféle éghető anyag nem tárolható. 
9.7.4. A kapcsolótérben lévő kismegszakítók, biztosítékok rendeltetését, ki-be kapcsolt 
állapotát magyar nyelvű feliratozással kell jelölni. A kapcsoló berendezésen a műszaki 
adatokat (magyar nyelven) és a kapcsolási rajzot fel kell tűntetni, illetve el kell 
helyezni. 
9.7.5. A villamos kapcsolótérnél a jellegre és a veszélyességre figyelmeztető magyar 
nyelvű feliratokat kell elhelyezni. 
9.7.6. A villamos leválasztó kapcsoló tánciskola bejáratánál található.  
9.8. Konferenciaterem    
9.8.1. A közlekedési utakat, kijáratokat, elektromos kapcsolók, közmű nyitó- és záró 
szerkezetének, tűzvédelmi eszközöknek megközelítését biztosítani kell, a fent említettek 
eltorlaszolása még átmenetileg sem megengedett. A kijárati ajtók teljes szélességükben való 
nyithatóságát biztosítani kell, amennyiben a helyiségben látogatók, vendégek tartózkodnak, a 
kijárati ajtókat lezárni nem szabad. 
9.8.2. A konferenciaterem teljes területén egyidejűleg max. 90 fő tartózkodhat.  
9.8.3. Csak kifogástalan műszaki állapotú, állandóan jól karbantartott, tüzet nem okozó 
gépek, felszerelések, berendezések használhatók azok kezelési útmutatásában 
előírtak megtartása mellett. 
9.8.4. A helyiség takarításáról, a keletkezett hulladék összegyűjtéséről és eltávolításáról a 
napi munkaidő befejeztével gondoskodni kell. 
9.8.5. A helyiségek zárásakor le kell áramtalanítani, és minden olyan körülményt meg kell 
szüntetni, ami tüzet okozhat. 
9.8.6. A berendezési tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy a tanulók, hallgatók, vendégek 
szabad mozgását, az esetleges menekülést ne akadályozza, köztük legalább 1,1 m szélességű 
közlekedési út maradjon. 
9.8.7. A beépített fűtőtestekre éghető anyagot tenni nem szabad! A helyiségek pótfűtésére 
elektromos hősugárzók nem használható, olajradiátort csak rendkívüli esetben, a karbantartás 
vezető által kijelölt helyen (éghető anyagtól min. 1 m távolságra) és meghatározott időre 
szabad használni. 
9.8.8. Csak gyújtási veszélyt nem jelentő világítás alkalmazható. A lámpatesteket szabványos 
burával, ill. burkolattal kell használni, a lámpatestekre díszeket, díszítéseket felakasztani tilos. 
A lámpatestek és az éghető anyag között biztonságos távolságot kell tartani. 
9.8.9. Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén 
a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent. 
9.8. 10. 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. 
9.8.11. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük 
esetén a villamos tápellátásról le kell választani. 
9.8.12. A helyiség bejáratánál, a helyiségben tiltó jellel kell jelölni 
a) a gyújtóforrás alkalmazásának és az adott területre vitelének tilalmát,   
b) a dohányzás tilalmát 
9.8.13. A helyiségben a tűzoltóság hívószámát jól látható módon fel kell tüntetni az egyéb 
segélyhívó számokkal együtt. 
9.8.14. A konferenciaterem területén fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba 
tartozó anyag nem tárolható. 
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9.8.15. A könnyen gyulladó éghető anyagokat a folyamatos üzemű gyújtó forrásnak minősülő 
elektromos berendezések közeléből el kell távolítani. 
9.8.16. Meghibásodott, mechanikailag sérült, melegedő, rendellenesen szikrázó villamos és 
egyéb berendezésekkel, eszközökkel tevékenység nem végezhető, az erre utaló 
körülményről a karbantartás vezetőt haladéktalanul értesíteni kell. 
9.8.17. Az elhelyezett hordozható tűzoltó készülékeket eltávolítani, leszerelni, azokat 
eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad, megközelíthetőségüket és láthatóságukat 
korlátozni tilos. 
9.8.18. A konferenciaterem bejárata közelében az előírásoknak megfelelő oltásteljesítményű 
hordozható tűzoltó készüléket kell elhelyezni. 
9.9. Táncterem, tanterem    
9.9.1. A közlekedési utakat, kijáratokat, elektromos kapcsolók, közmű nyitó- és záró 
szerkezetének, tűzvédelmi eszközöknek megközelítését biztosítani kell, a fent említettek 
eltorlaszolása még átmenetileg sem megengedett. A kijárati ajtók teljes szélességükben való 
nyithatóságát biztosítani kell, amennyiben a helyiségben személyek tartózkodnak, a kijárati 
ajtókat lezárni nem szabad. 
9.9.2. A táncterem/tanterem területén egyidőben max. 50 fő tartózkodhat.  
9.9.3. Csak kifogástalan műszaki állapotú, állandóan jól karbantartott, tüzet nem okozó 
gépek, felszerelések, berendezések használhatók azok kezelési útmutatásában 
előírtak megtartása mellett. 
9.9.4. A helyiség takarításáról, a keletkezett hulladék összegyűjtéséről és eltávolításáról a 
napi munkaidő befejeztével gondoskodni kell. 
9.9.5. A helyiségek zárásakor le kell áramtalanítani, és minden olyan körülményt meg kell 
szüntetni, ami tüzet okozhat. 
9.9.6. A berendezési tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy a tanulók, hallgatók, vendégek 
szabad mozgását, az esetleges menekülést ne akadályozza, köztük legalább 1,1 m szélességű 
közlekedési út maradjon. 
9.9.7. A beépített fűtőtestekre éghető anyagot tenni nem szabad! A helyiségek pótfűtésére 
elektromos hősugárzók nem használható, olajradiátort csak rendkívüli esetben, a karbantartás 
vezető által kijelölt helyen (éghető anyagtól min. 1 m távolságra) és meghatározott időre 
szabad használni. 
9.9.8. Csak gyújtási veszélyt nem jelentő világítás alkalmazható. A lámpatesteket szabványos 
burával, ill. burkolattal kell használni, a lámpatestekre díszeket, díszítéseket felakasztani tilos. 
A lámpatestek és az éghető anyag között biztonságos távolságot kell tartani. 
9.9.9. Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén 
a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent. 
9.9.10. 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. 
9.9.11. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük 
esetén a villamos tápellátásról le kell választani. 
9.9.12. A helyiség bejáratánál, a helyiségben tiltó jellel kell jelölni 
a) a gyújtóforrás alkalmazásának és az adott területre vitelének tilalmát,   
b) a dohányzás tilalmát 
9.9.13. A helyiségben a tűzoltóság hívószámát jól látható módon fel kell tüntetni az egyéb 
segélyhívó számokkal együtt. 
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9.9.14. A táncterem/tanterem területén fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályú 
anyag nem tárolható. 
9.9.15. A könnyen gyulladó éghető anyagokat a folyamatos üzemű gyújtó forrásnak minősülő 
elektromos berendezések közeléből el kell távolítani. 
9.9.16. Meghibásodott, mechanikailag sérült, melegedő, rendellenesen szikrázó villamos és 
egyéb berendezésekkel, eszközökkel tevékenység nem végezhető, az erre utaló 
körülményről a karbantartás vezetőt haladéktalanul értesíteni kell. 
9.9.17. Az elhelyezett hordozható tűzoltó készülékeket eltávolítani, leszerelni, azokat 
eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad, megközelíthetőségüket és láthatóságukat 
korlátozni tilos. 
9.9.18. Kávéfőző, teafőző, vízmelegítő, rezsó használata a táncterem területén TILOS! 
9.9.19. A termekben a szokásos oktató-nevelő munka, esetenként szülői értekezlet folytatható. 
Eltérő tevékenységre az alapító, az alapítványvezető által megbízott adhat engedélyt. 
9.9.20. A termekben csak az oktató munkához szükséges szemléltető eszközök, 
segédanyagok, az arra rendszeresített módon tárolhatók. Éghető (gyúlékony) szemléltető 
eszközök csak az oktató munkához szükséges mennyiségben és csak az adott óra időtartamára 
vihetők a termekbe. Tanári felügyeletet biztosítani kell. 
9.9.21. Tanári felügyelet nélkül, illetve a tanítás, oktatás befejeztével a termekben tanuló nem 
tartózkodhat. 
9.10. Pihenő szoba, zeneszoba, társalgó    
9.10.1. A közlekedési utakat, kijáratokat, elektromos kapcsolók, közmű nyitó- és záró 
szerkezetének, tűzvédelmi eszközöknek megközelítését biztosítani kell, a fent említettek 
eltorlaszolása még átmenetileg sem megengedett.  
9.10.2. Csak kifogástalan műszaki állapotú, állandóan jól karbantartott, tüzet nem okozó 
gépek, felszerelések, berendezések használhatók azok kezelési útmutatásában 
előírtak megtartása mellett. 
9.10.3. A helyiség takarításáról, a keletkezett hulladék összegyűjtéséről és eltávolításáról a 
napi munkaidő befejeztével gondoskodni kell. 
9.10.4. A helyiségek zárásakor le kell áramtalanítani, és minden olyan körülményt meg kell 
szüntetni, ami tüzet okozhat. 
9.10.5. A berendezési tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy a helyiségben tartózkodók szabad 
mozgását, az esetleges menekülést ne akadályozza, köztük legalább 1,1 m szélességű 
közlekedési út maradjon. 
9.10.6. A beépített fűtőtestekre éghető anyagot tenni nem szabad! A helyiségek pótfűtésére 
elektromos hősugárzók nem használható, olajradiátort csak rendkívüli esetben, az operatív 
vezető által kijelölt helyen (éghető anyagtól min. 1 m távolságra) és meghatározott időre 
szabad használni. 
9.10.7. Csak gyújtási veszélyt nem jelentő világítás alkalmazható. A lámpatesteket 
szabványos burával, ill. burkolattal kell használni, a lámpatestekre díszeket, díszítéseket 
felakasztani tilos. A lámpatestek és az éghető anyag között biztonságos távolságot kell tartani. 
9.10.8. Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén 
a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent. 
9.10.9. 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. 
9.10.10. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük 
esetén a villamos tápellátásról le kell választani. 
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9.10.11. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, folyadékot, gázt 
tilos tárolni. 
9.10.12. A könnyen gyulladó éghető anyagokat (pl.: iratok, egyéb papírféleségek) a 
folyamatos üzemű gyújtó forrásnak minősülő elektromos berendezések közeléből el 
kell távolítani. 
9.10.13. Meghibásodott, mechanikailag sérült, melegedő, rendellenesen szikrázó villamos és 
egyéb berendezésekkel, eszközökkel tevékenység nem végezhető, az erre utaló 
körülményről a karbantartás vezetőt haladéktalanul értesíteni kell. 
9.10.14. A tanár, oktató köteles fenntartani a rendet, tűz esetén köteles a bent tartózkodókat 
megnyugtatni, illetve köteles az esetleges kiürítésének biztosítását előkészíteni és annak 
végrehajtásában közreműködni. 
9.10.15. A helyiségben maximum az engedélyezési eljárás során meghatározott létszám 
tartózkodhat. 
9.10.16. Nyílt fűtőszálú villamos hősugárzó, illetve nyílt lángú dekorációs elem (pl. gyertya) 
használata nem megengedett. 
9.11. Tanári szoba 
9.11.1. Az iratanyagokat - kivéve a napi munkavégzéshez szükségeseket - csak az irattároló 
szekrényben szabad tartani. A munka befejeztével az íróasztalokon iratanyagot nem 
szabad visszahagyni, azokat az irattároló szekrényben kell elhelyezni. 
9.11.2. Csak kifogástalan műszaki állapotú, állandóan jól karbantartott, tüzet nem okozó 
irodai gépek, felszerelések, berendezések használhatók azok kezelési útmutatásában 
előírtak megtartása mellett.  
9.11.3. Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén 
a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent. 
9.11.4. 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. 
9.11.5. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük 
esetén a villamos tápellátásról le kell választani. 
9.11.6. A helyiség takarításáról, a keletkezett hulladék összegyűjtéséről és eltávolításáról a 
napi munkaidő befejeztével gondoskodni kell. 
9.11.7. A helyiségben fokozottan tűz- robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó 
anyagot, folyadékot, gázt nem lehet elhelyezni. 
9.11.8. A helyiségek bezárásáról és a lezárt helyiségek kulcsainak elhelyezéséről a területre 
kiadott utasítás, intézkedés szerint kell gondoskodni. 
9.11.9. A beépített fűtőtestekre éghető anyagot tenni nem szabad! A helyiségek pótfűtésére 
elektromos hősugárzók nem használható, olajradiátort csak rendkívüli esetben, a műszaki 
vezető által kijelölt helyen (éghető anyagtól min. 1 m távolságra) és meghatározott időre 
szabad használni. 
9.11.10. Csak gyújtási veszélyt nem jelentő világítás alkalmazható. A lámpatesteket 
szabványos burával, ill. burkolattal kell használni, a lámpatestekre díszeket, díszítéseket 
felakasztani tilos. A lámpatestek és az éghető anyag között biztonságos távolságot kell tartani. 
9.11.11. A munka befejezése után a helyiségből utolsónak távozó személy köteles 
meggyőződni arról, hogy nincs-e olyan körülmény, mely a tűz előidézője lehet, amennyiben 
ilyen körülményt tapasztal azt azonnal meg kell szüntetni, illetve arra intézkedni. A 
biztonságos üzemvitellel össze nem függő elektromos berendezéseket áramtalanítani 
szükséges. 
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9.11.12. Az helyiség berendezéseit úgy kell elhelyezni, hogy köztük legalább 0,8 m 
szélességű közlekedési út maradjon. 
9.11.13. Kávéfőző, teafőző, vízmelegítő, rezsó használata a tanári szobában tilos. 
9.11.14. A helyiségben bármilyen hőfejlesztő berendezés, készülék csak úgy használható, 
éghető anyagtól olyan távolságra helyezhető el, hogy az éghető anyag felületén mért 
hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelentsen gyújtási 
veszélyt. 
9.11.15. Az asztali lámpatesteket úgy kell elhelyezni, hogy a fényforrások gyújtási veszélyt ne 
jelentsenek. 
9.11.16. Nyílt fűtőszálú villamos hősugárzó, illetve nyílt lángú dekorációs elem (pl. gyertya) 
használata nem megengedett. 
9.12. Kazánház 
9.13.1. A kazánházban csak az oda beosztott személyek tartózkodhatnak, idegen személyek 
oda nem léphetnek be. Ezt tiltótáblával is jelölni kell. A kazánház helyiségeinek ajtaját 
állandóan csukott állapotban kell tartani. 
9.12.2. A kazánházban fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, 
folyadékot, gázt tárolni nem szabad. 
9.12.3. A biztonsági célokat szolgáló automatikus észlelő és jelző, továbbá beavatkozó 
berendezés működőképes állapotáról ellenőrzéssel és rendszeres karbantartással kell 
gondoskodni. 
9.12.4. Szükség szerint kell gondoskodni a szellőző berendezések karbantartásáról és 
ellenőrzéséről, tisztításáról, valamint a segédberendezések, keringtető szivattyúk 
ventillátorok műszaki ellenőrzéséről és karbantartásáról. 
9.12.5. A kazánok kezelésére és karbantartására vonatkozóan a Kezelési és Műszaki 
Utasítást, valamint a Kazánbiztonsági Szabályzatban foglaltakat maradéktalanul be 
kell tartani. A kazánokra vonatkozó Kezelési Karbantartási Műszaki Utasítást a 
helyszínen kell tartani. 
9.12.6. A kazánházban elhelyezett kazánok és azok tartozékai felett a vonatkozó 
jogszabályban (OTSZ) és szabványban meghatározott felügyeletet kell biztosítani. A 
berendezést csak a szükséges szakképesítéssel rendelkező személy kezelheti, illetve 
felügyelheti. Csak kifogástalan műszaki állapotban lévő gázkazánokat és egyéb 
berendezéseket szabad üzemeltetni. A berendezések bármely meghibásodása esetén a 
berendezést le kell állítani és csak a hiba megszűntetése után szabad ismét üzembe helyezni. 
Az eseményt az üzemeltetési naplóban rögzíteni kell. 
9.12.7. A gázberendezések csőkötéseinél az esetleges gázszivárgást csak erre a célra 
rendszeresített “spray”- l szabad ellenőrizni. Gázszivárgás esetén a gázberendezés 
főcsapját azonnal el kell zárni és intézkedni kell, hogy megfelelő képzettséggel 
rendelkező szakember a gázszivárgást megszűntesse. 
9.12.8. A kazánház területén csak a fűtőberendezés, tartozékai, segédberendezések, valamint 
ezek üzemével közvetlenül összefüggő más berendezések helyezhetők el, ezen túl még 
a munkavégzéshez, karbantartáshoz szükséges anyagok, felszerelések tarthatók itt. 
9.12.9. A kazánház helyiségeiben olyan automatikus észlelő-jelző berendezést kell 
alkalmazni, amely az alsó éghetőségi határkoncentráció 20 %-ának elérésekor jelzést 
ad és az alsó éghetőségi határérték 40 %-ának elérésekor a szükséges beavatkozásokat 
– villamos leválasztás – elvégzi. 
9.12.10. A kazánházban a kazánok összteljesítményének megfelelően kell ABC típusú 
egységtűz oltására alkalmas kézi tűzoltó készülékről gondoskodni. 
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10.  

VEGYES RENDELKEZÉSEK 
10.1. A tánciskola tűzvédelmi szakemberét minden olyan tárgyalásra, értekezletre, meg kell 

hívni, ahol a tánciskola tűzvédelmét érintő kérdéseket tárgyalják. 
10.2. A tűz elleni védekezéssel kapcsolatos ügyiratokat rendszerezve és együttesen kell 
            tárolni. 
10.3. Ezen Tűzvédelmi Szabályzatot a tánciskola valamennyi munkavállalójával ismertetni, 

és azt aláírásukkal igazoltatni kell. 
10.4. A Szabályzatban foglaltakat a Budapest Tánciskola területén tartózkodókkal szemben 

(látogatók, bérlők, vendégek, tanulók, hallgatók, stb.) is érvényesíteni kell. Ha az 
indokolt, külön írásban, szerződésben kell megállapítani a tűz elleni védekezésre 
vonatkozó különleges rendelkezéseket. 

10.5. A tűzvédelmi rendelkezés nem, vagy nem megfelelő végrehajtása esetén a felelős 
            személy ellen fegyelmi eljárást kell kezdeményezni. Súlyosabb esetben az illetékes  
            hatóság szabálysértést, vagy büntetőeljárást kezdeményezhet. 
10.6. A Tűzvédelmi Szabályzatot minden érintett személynek, továbbá mindazok számára –  
            igazolható módon – át kell adni, akikre vonatkozóan a szabályzat feladatokat  
            tartalmaz, vagy akik a feladatok végrehajtását munkakörüknél fogva, vagy megbízás  
            alapján ellenőrizni kötelesek. 
10.7. Az ügyrendben, a szabályzatban a tűzvédelmi feladatokkal és kötelezettségekkel  
            megbízott személy(ek) változása esetén a tűzvédelmi iratok és feladatok jegyzőkönyvi  
            átadásáról gondoskodni kell. 
10.8. Jelen Tűzvédelmi Szabályzat kiadás napján lép hatályba, az ezen idő utáni  

      eseményekre és cselekményekre vonatkozik. A korábban kiadott Szabályzatok  
      érvényüket vesztik. 

10.9.    A Szabályzatban meg nem határozott, előre nem látható tűzvédelmi követelmények 
            és feltételek vonatkozásában a mindenkor érvényben lévő jogszabályok és műszaki 
            követelmények (pl. szabványok) előírásai, továbbá az illetékes katasztrófavédelmi 
            kirendeltség útmutatásai az irányadók. 

 
Készítette: Dely Judit 
                        felsőfokú tűzvédelmi szakember   
                        208904/20/2020 (OKTÁV 2020.07.16.) 
 
Budapest, 2020. október 13.                            
 
 
                                                                                

                                                 Angelus Iván                                                              
                              alapító                                                       
                                

Mellékletek: 6 db 
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Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat                                                                                                                                                                                                                                         1. mellékelt  

1  üzemeltetői ellenőrzés időszakos felülvizsgálat karbantartás 
 

 érintett műszaki megoldás  dokumentálás  dokumentálás   dokumentálás 
 

2 ciklusidő szükségessége ciklusidő szükségessége és ciklusidő  
szükségessége és  

   

   és módja  módja   módja 
 

      6 hónap   
 

   tűzvédelmi   (+ 1 hónap)
1)   

 

  
3 hónap   

12 hónap  
tűzvédelmi  

3 tűzoltó készülék üzemeltetési nincs követelmény  
 

(+ 1 hét) (+ 1 hónap),
2)  

üzemeltetési napló  

  napló     

     
5 év (+ 2 hónap),   

 

        
 

      10 év (+ 2 hónap)   
 

 fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás 6 hónap tűzvédelmi  tűzvédelmi Az időszakos  tűzvédelmi  

4 kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz üzemeltetési 12 hónap (+ 1 hónap) felülvizsgálattal   

(+ 1 hét) üzemeltetési napló  
üzemeltetési napló  

 
oltóvízvezeték napló  

egyidejűleg  
 

       

  1 nap, tűzvédelmi   Az időszakos   
 

  
1 hónap, 6 hónap (+ 2 hét), tűzvédelmi üzemeltetési  

tűzvédelmi  

5 beépített tűzjelző berendezés üzemeltetési felülvizsgálattal  
 

3 hónap 12 hónap (+ 1 hónap) napló  
üzemeltetési napló  

  
napló egyidejűleg   

  
(+ 1 hét)     

 

         

  1 hét, tűzvédelmi  tűzvédelmi üzemeltetési Az időszakos  tűzvédelmi  

6 beépített tűzoltó berendezés üzemeltetési 12 hónap (+ 1 hónap) felülvizsgálattal   

1 hónap napló  
üzemeltetési napló  

  
napló  

egyidejűleg   

        

   tűzvédelmi  tűzvédelmi üzemeltetési Az időszakos  tűzvédelmi  

7 tűz- és hibaátjelző berendezés 1 nap üzemeltetési 6 hónap (+ 2 hét) felülvizsgálattal  
 

napló  
üzemeltetési napló  

   
napló  

egyidejűleg   

       
 

   tűzvédelmi  tűzvédelmi üzemeltetési Az időszakos  tűzvédelmi  

8 tűzoltósági kulcsszéf 1 nap üzemeltetési 6 hónap (+ 2 hét) felülvizsgálattal   

napló  
üzemeltetési napló  

   
napló  

egyidejűleg  
 

        

     tűzvédelmi üzemeltetési Az időszakos  tűzvédelmi  

9 tűzoltósági rádióerősítő nincs követelmény 6 hónap (+ 2 hét) felülvizsgálattal   

napló  
üzemeltetési napló  

     
egyidejűleg   

        
 

  3 hónap tűzvédelmi  tűzvédelmi üzemeltetési Az időszakos  tűzvédelmi  

10 tűzoltó felvonó üzemeltetési 12 hónap (+ 1 hónap) felülvizsgálattal   

(+ 1 hét) napló  
üzemeltetési napló  

  
napló  

egyidejűleg   
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     tűzvédelmi  
tűzvédelmi üzemeltetési Az időszakos 

tűzvédelmi  

11 evakuációs hangrendszer 1 nap üzemeltetési 6 hónap (+ 2 hét) felülvizsgálattal   

napló üzemeltetési napló  

     napló  egyidejűleg   

        

 
 

     tűzvédelmi  tűzvédelmi üzemeltetési Az időszakos tűzvédelmi   

12 
biztonsági világítás, kívülről vagy belülről megvilágított menekülési jelek, korábbi 

előírások szerinti irányfény világítás 1 hónap üzemeltetési 12 hónap (+ 1 hónap) felülvizsgálattal 
 

napló üzemeltetési napló 

 

 

     napló  egyidejűleg  

         

    
Minden       

           

 

pánikzár, vészkijárati zár, vészkijárat biztosító rendezvény tűzvédelmi  

tűzvédelmi üzemeltetési Az időszakos tűzvédelmi  

  

 

 

13 előtt , de üzemeltetési 6 hónap (+ 2 hét) felülvizsgálattal  

rendszer  
napló üzemeltetési napló  

  
legalább 3 napló  

egyidejűleg 

 

 

       
 

    hónap (+ 1 hét)      
 

           

     tűzvédelmi  tűzvédelmi üzemeltetési Az időszakos tűzvédelmi  
 

14   
tűzgátló nyílászárók 1 hónap üzemeltetési 6 hónap (+ 1 hét) felülvizsgálattal   

  napló üzemeltetési napló   

 
tűzgátló    

napló  
egyidejűleg   

         

 lezárások      tűzvédelmi üzemeltetési Az időszakos tűzvédelmi  
 

15   
mozgó elemet tartalmazó tűzgátló záróelemek nincs követelmény 6 hónap (+ 2 hét) felülvizsgálattal  

 

  napló üzemeltetési napló   

       
egyidejűleg   

           

16   
füstelvezető, légpótló szerkezet  

tűzvédelmi üzemeltetési 6 hónap (+ 2 hét)  
az időszakos felülvizsgálattal    

  3 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló tűzvédelmi üzemeltetési napló   

    
napló  

egyidejűleg   

          

17   
füstelszívó, légpótló ventilátor  

tűzvédelmi üzemeltetési 6 hónap (+ 2 hét)  
az időszakos felülvizsgálattal    

  3 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló tűzvédelmi üzemeltetési napló  
 

    
napló  

egyidejűleg   

         
 

18 hő és füst  
füstmentesítő ventilátor  

tűzvédelmi üzemeltetési 6 hónap (+ 2 hét)  
az időszakos felülvizsgálattal    

 3 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló tűzvédelmi üzemeltetési napló  
 

 
elleni   

napló  
egyidejűleg  

 

         

19 megoldásai  füstcsappantyú, zsalu  tűzvédelmi üzemeltetési 6 hónap (+ 2 hét)  az időszakos felülvizsgálattal   
 

 
3 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló tűzvédelmi üzemeltetési napló   

    napló  egyidejűleg   

          

20   füstgátló nyílászáró  tűzvédelmi üzemeltetési 6 hónap (+ 2 hét)  az időszakos felülvizsgálattal   
 

  
3 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló tűzvédelmi üzemeltetési napló   

    
napló  

egyidejűleg  
 

          

21   mobil füstkötény  tűzvédelmi üzemeltetési 6 hónap (+ 2 hét)  az időszakos felülvizsgálattal    

  
3 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló tűzvédelmi üzemeltetési napló   

    
napló  

egyidejűleg  
 

         
 

 

Túlnyomásos füstmentes lépcsőház, túlnyomásos előtér légellátó 

rendszere (elvárt légtechnikai paraméterek teljesülésének ellenőrzése) 

               -                      - használatbavétel előtt, illetve a 

hatékonyságot befolyásoló átalakítást 

követően 

                  mérési jegyzőkönyv 

 

                 -                 -   

            22 

      

  

  
 

   

 biztonsági tápforrásnak minősülő 1 hónap tűzvédelmi  tűzvédelmi üzemeltetési Az időszakos tűzvédelmi  
 

23 üzemeltetési 12 hónap (+ 1 hónap) felülvizsgálattal  
 

dízelaggregátor  
(+ 3 nap) napló üzemeltetési napló   

  napló  egyidejűleg   

          

 biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, 1 hónap tűzvédelmi  tűzvédelmi üzemeltetési Az időszakos tűzvédelmi  
 

24 üzemeltetési 12 hónap (+ 1 hónap) felülvizsgálattal   

szünetmentes tápegység (+ 3 nap) napló üzemeltetési napló   

 
napló  

egyidejűleg  
 

         
 

Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék alapkarbantartása (szén-dioxiddal oltó kivételével) 
  

                 Az MSZ EN 3, MSZ EN 1866 szabvány alapján gyártott tűzoltó készülékek és az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék alapkarbantartása. 
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1. melléklet                                    
 

Tűzvédelmi utasítás 
 

Utasítom az alapítványvezető által megbízottat, hogy az általános tűzvédelmi előírásokkal 
együtt az alábbiakat tartsa, illetve tartassa be: 
1. A közlekedési utakat, folyosókat, kijáratokat, kiürítésre számításba vett ajtókat, továbbá a 

tűzvédelmi felszerelésekhez vezető utakat állandóan tisztán és szabadon kell tartani, 
azokat eltorlaszolni, vagy szűkíteni, lezárni még átmenetileg szem szabad.  

2.  Elektromos hősugárzót, kávéfőzőt, vasalót csak éghetetlen alátéttel elhelyezve szabad 
használni. Bekapcsolt állapotban felügyelet nélkül hagyni tilos. 

3. Elektromos, illetve fűtőberendezés és az éghető anyag/éghető anyagú díszletelemek, 
horizontok, világításra használ fóliák, stb. között olyan távolságot kell megtartani, hogy 
az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. A lámpán alkalmazott színszűrő keretét 
érhetetlen, vagy nehezen éghető anyagból kell készíteni. A világosító berendezéseket 
beállítási helyükön kettős biztosítással rögzíteni kell. 

4.   A raktározás, tárolás területét éghető hulladéktól mentesen kell tartani. 
5. Az olyan helyiségek ajtóit, amelyben emberek tartózkodnak, kulccsal, retesszel, vagy 

egyéb nehezen nyitható módon lezárni, eltorlaszolni nem szabad. 
6. A napi munka befejezésekor a tevékenység során keletkezett éghető hulladékot el kell 

távolítani, a szemét- és hulladékgyűjtőket erre a célra szolgáló helyen ki kell üríteni. 
7. Csak a kijelölt helyen szabad dohányozni. Égő dohányneműt gyufát tilos olyan helyre 

tenni, illetve eldobni, ahol az tüzet okozhat. Az elhasznált dohányneműk, cigarettavégek 
és gyufaszálak elhelyezésére hamutartókat kell biztosítani. 

8. A villamos berendezések szerelését, karbantartását és javítását csak szakember végezheti. 
9. A villamos gépet, -berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell 

kapcsolni. A napi munka befejeztével a villamoshálózatról szemmel láthatóan le kell 
választani. 

10. A villamos lámpatesteken éghető anyagból készült fényterelőket alkalmazni nem szabad. 
11. Tűzveszélyes folyadékot nyitott edényben tárolni tilos. 
12. Munka befejezésével a helyiség elhagyása előtt a Tűzvédelmi Szabályzat 2.2.8. és a 2.3.2. 

pontjaiban foglaltak szerint kell eljárni, és az ajtót be kell zárni.  
13. Tűz esetén a Tűzriadó Terv szerint kell eljárni.   
14. A tánciskola területén a berendezési tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy a helyiségben a  
      szabad mozgás, közlekedés biztosítva legyen, és az ajtó teljes szélességben nyitható  
      legyen. 
15. A tánciskola villamos berendezéseinek kapcsolóit, a közmű nyitó- és  
      zárószerkezeteit, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket  
      eltorlaszolni, a belső közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még  
      átmenetileg sem szabad. 
16. A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint a tűzoltó felszereléseket (tűzoltó készülék)  
      jól láthatóan meg kell jelölni, üzemképes állapotukat biztosítani kell. 
17. Üzemszünet ideje alatt a lezárt helyiségek kulcsait - hovatartozásukat jelölő felirattal 
      ellátva, olyan helyen kell tárolni (alapítványvezető által megbízott iroda helyiségében),  
      hogy tűz esetén könnyen hozzáférhető legyen. 
18. A tevékenységhez és a tárolási kapacitáshoz szükséges és a megengedett tárolható  
      anyagokon kívül más éghető anyagot, vagy éghető folyadékot még ideiglenesen sem  
      szabad tárolni. 
19. A tárolási területen biztosítani kell a tárolt anyagok, anyagszerkezetének  
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      (halmazállapotának) különbözőségéből adódó elkülönített és rendezett tárolási  
      lehetőségét. 
20. A tánciskola teljes területén tilos dohányozni, csak az előírásoknak megfelelő  
      kijelölt  dohányzó helyen lehet dohányozni. 
21. Tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az elhelyezett tűzoltó készülékeket. 
22. A helyiség bejáratánál, a helyiségben vagy az érintett szabadtéren tiltó jellel 
      kell jelölni 
      a) a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát, 
      b) a dohányzás tilalmát és 
23. Biztonsági jellel kell figyelmeztetni a 20 liternél/kilogrammnál több robbanásveszélyes  
      anyag jelenlétére. 
24. Az áramtalanítási lehetőségek helyeit „ÁRAMTALANÍTÓ FŐKAPCSOLÓ”, az  
      az elektromos kapcsolószekrényeket elektromos veszélyre utaló piktogrammal kell jelölni. 
25. Után világító piktogrammal kell jelölni a vészkijáratokat, menekülési útvonalakat,   
      felirattal, piktogrammal kell jelölni tűzeseti főkapcsolót, elsősegély felszerelés helyét. 
26. A tánciskola területén csak az engedélyezési eljárás során meghatározott létszám  
      tartózkodhat (egyidejűleg max. 110 fő), a  megállapított rendeltetésnek (oktatás,  
      művészeti tevékenység), feltételeknek megfelelően szabad használni. 
27. Évente legalább egy alkalommal tűzriadó gyakorlatot kell tartani. Értékelni szükséges az  
      egyes feladatelemek végrehajtásának megfelelőségét is. A riadógyakorlatról  
      jegyzőkönyvet kell készíteni. 
28. A dolgozóknak a tűzvédelmi rendelkezések betartására a tanulókat, hallgatókat,  
      vendégeket, ügyfeleket figyelmeztetniük kell. (pl. dohányzási tilalom). 
29. A tűzálló elválasztást szolgáló ajtókat állandóan csukva, különböző raktárak  
      ajtóit pedig zárva kell tartani.   
30. A csoportosan elhelyezett kapcsolókat, biztosítékokat a vonatkozó szabvány előírásai  
      szerint kell ellátni, a hozzátartozó berendezés megnevezését tartalmazó felirattal. Az  
      erőátviteli működtető berendezés leválasztó főkapcsolóját a vonatkozó szabványnak  
      megfelelően kell jelölni. 
31. A vendégek, tanulók, hallgatók közlekedésére szolgáló ajtók zárjai teljesen ki kell  
      legyenek oldva, és azok mindaddig, amíg a személyek el nem távoznak semmilyen módon  
       ne legyenek zárva. 
32. A különböző helyiségekben az ott folytatott tevékenység befejezése után, a vendégek,  
      látogatók eltávozása után a kijelölt személyek átvizsgálni a közönségforgalmi  
      részeket, valamint az ezekhez kapcsolódó helyiségeket. Ennek során kötelesek  
      megszüntetni minden tüzet előidézhető szabálytalanságot. 
33. A technológiai, műveleti és karbantartási utasításokban ki kell térni a tűz megelőzését 

szolgáló, valamint a tűz esetén betartandó intézkedésekre. 
34. A tánciskola területén alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak az 

alapító/alapítványvezető által megbízott írásos engedélyével lehet végezni.  
35. A tűzoltó készülékek jegyzékét a mellékelt nyilvántartás tartalmazza. 
36. A Budapest Tánciskola területén a konferenciaterem 50 fő feletti befogadó  
      képességű helyiség, a konferencia terem teljes területén egyidejűleg max. 90 fő  
      tartózkodhat, valamint a tánciskola teljes területén a fenntartó alapítvány és az iskolák   
      működési rendjének megfelelően egyidejűleg 110 főnél többen sohasem tartózkodhatnak. 
37. Köteles a tűzoltással, műszaki mentéssel és ezek jelzésével kapcsolatosan keletkezett  
      költségek megtérítésére az, aki    

a) a beavatkozást igénylő eseményt szándékosan okozta, 
b) a tűzoltásra vagy a műszaki mentésre vonatkozóan szándékosan megtévesztő jelzést 
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adott. 
38. A konferencia szervezője a felelős a tűzvédelmi előírások betartásáért, a szükséges 
      engedélyek beszerzésért, valamint a konferenciaterem területén egyidejűleg tartózkodó  
      személyek maximális létszámáért. 
39. Meghibásodott, mechanikailag sérült, melegedő, rendellenesen szikrázó villamos és 
      egyéb berendezésekkel, eszközökkel tevékenység nem végezhető, az erre utaló 
      körülményről az operatív vezetőt haladéktalanul értesíteni kell. 
 
 
Budapest, 2020. október 13. 
 
                                                                                                 Angelus Iván 
                                                                                                    alapító 
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3. sz. melléklet 

 
 

Tűzvédelmi irattartó 
 
A tűzvédelemmel összefüggő iratokat, utasításokat, rendelkezéseket, stb. erre a célra 
rendszeresített tűzvédelmi irattartóban kell elhelyezni. 
1. A tűzvédelmi irattartó tartalma: 

- Tűzvédelmi szabályzat és annak mellékletei 
- Villamos berendezések felülvizsgálatáról készült jegyzőkönyvek, 

valamint a feltárt hiányosságok megszüntetésére vonatkozó 
dokumentumok (tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálati 
jegyzőkönyvek) 

- Tűzvédelmi oktatási dokumentumok 
- Tűzvédelmi üzemeltetési napló 
- Tűzvédelmi ellenőrzéssel kapcsolatos jegyzőkönyvek 
- Tűzvédelemmel összefüggő levelek, iratok 
- Biztonságtechnikai berendezések felülvizsgálatával, karbantartásával 

kapcsolatos iratok, szerződések  
- Tűzoltó készülékek karbantartásának nyilvántartása 

2. A tűzvédelmi okmányokat az ellenőrzésre jogosult szervek képviselőinek 
rendelkezésére kell bocsátani. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 4. sz. melléklet 
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ENGEDÉLY ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ  
A munkavégzés helye: 
………………………………………..…………………………………………………….  
A munkavégzés ideje:………….év ………………………….hó …………….nap 
 …………….órától  
………….év …………………….hó …………….nap ……………….óráig.  
A tevékenység megnevezése, pontos leírása:  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  
A munkát végzők nevei: …………………..…….….     ……..…..……….……. 
 ……..……………...…. 
Tűzvéd. szakvvbiz. száma: …………………..…….…. ……..…..……….…….  
……..……………...….  
A munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó készüléket kell biztosítani:  
□ porral oltó □ CO

2 
oltó □ habbal oltó □ gázzal oltó □ vízzel oltó oltástelj.: ………….……  

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, valamint az ..….. év ………..……. hó …….. nap 
megtartott helyszíni szemle alapján a biztonságos munkavégzés érdekében a munkavégzés 
során ………... méteres környezetben az alábbi védelemről kell gondoskodni:  
□ az éghető anyagokat eltávolítani  
□ gyúlékony padozat védelméről gondoskodni  
□ az el nem távolítható anyagokat nem éghető, megfelelő hőszigetelő anyaggal letakarni  
□ a szinteken az áttöréseket leellenőrizni  
□ a fali és padlónyílásokat, áttöréseket lefedni  
□ munkaterület alatt tűzálló ponyvát kifeszíteni  
□ a munkaterületet tűzálló paravánnal elkeríteni  
□ a fal vagy mennyezet ellentétes oldalán levő éghető anyagot eltávolítani, védelméről 
gondoskodni  
□ alaptevékenység korlátozása  
□ a tűzveszélyes tevékenység figyelemmel kisérése a szomszédos helyiségekben  
□ a munkavégzés során felügyeletet biztosítani  
A felügyeletet biztosító személyek neve és beosztása és feladatai:  
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
A tűzveszélyes tevékenység befejezése utáni teendők:  
□ a munka befejezésének jelentése az engedélyező felé  
□ a tűzveszélyes munka területének utóellenőrzése a munka befejezésekor és ........... óra 
múlva  
Egyéb előírások:  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Budapest, ……………év …………………… hó ……..... nap  
                                                                                                                               
………………………………                                                                                                                                                              
engedélyező 
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Az engedélyben felsorolt előírásokat az alábbi - a helyi sajátosságoknak megfelelő - 
tűzvédelmi előírásokkal egészítem ki (Ezen pont kitöltése akkor szükséges, ha a 
tevékenységet külső gazdálkodó szerv végzi és engedélyköteles):  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  
A munkát végző(k) nyilatkozata:  
Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, a munkavégzéshez szükséges 
berendezést a tevékenység megkezdése előtt leellenőriztem, a tűzoltó készülékek, 
felszerelések használatát ismerem, a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem, a munkavégzés 
befejezése után a területet tűzvédelmi szempontból leellenőrzöm, a munkavégzés befejezését 
az engedélyező felé jelentem.  
Budapest, ……………év …………………… hó ……..... nap  
                                                                                                                         
……………………………………  
        munkát végzők aláírása  
A felügyeletet ellátó(k) nyilatkozata:  
Az engedélyben (elsorolt előírásokat tudomásul veszem, a felügyeleti feladataimmal tisztában 
vagyok, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát ismerem, a tűzjelzés helyi lehetőségét 
ismerem.  
Budapest, ……………év …………………… hó ……..... nap  
                                                                                                                         
……………………………………  
  felügyeletet ellátók aláírása  
A tevékenység befejezését tudomásul vettem:  
Budapest, ……………év …………………… hó ……..... nap ………..óra  
                                                                                                                          
……………………………………                                                                                                                                             
engedélyt kiadó aláírása 
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TŰZRIADÓ TERV                                                                               5. sz. melléklet 
A belügyminiszter 30/1996. (XII.6.) BM. Rendelete a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 4 §. 
1. bekezdés a.) pontja alapján a Budapest Tánciskola (1036. Budapest, Perc u. 2. 2. em.) 
területére az alábbi tűzriadó tervet adom ki: 
 
A tűz elleni védelem, a tulajdon védelme, a beavatkozás szervezettebbé tétele érdekében 
szükséges, hogy mindenki ismerje feladatát. 
A tűzriadó terv 1 példányát a helyszínrajzzal kiegészítve a társalgóban kell elhelyezni. A 
helyiségek kulcsai az alapítványvezető által megbízott irodájában találhatóak. Az épület 
területén 24 órás portaszolgálat van. A Budapest Tánciskola területe AK osztályba tartozik. 
Segélyhívószámok:  
Mentők: 104 
Tűzoltóság: 105 
Rendőrség: 107                                               
Általános segélyhívó: 112     
Tűzet mobiltelefonon lehet jelezni. 
Tűzet a vezetékes telefonon, illetve mobiltelefonon lehet jelezni. Tűz esetén azonnal jelezni 
kell a tűzet a tűzoltóságnak 105 vagy 112 telefonszámon, illetve az épület (GOLI PARK) 
portaszolgálatnak.  
Tűz esetén, ha az alapító, valamint az alapítványvezető által megbízott nem tartózkodik a 
tánciskola területén, úgy távbeszélőn értesíti: 
Angelus Iván alapító: 06-30-932-3155 
Reidl Kamilla alapítványvezető által megbízott: 06-70-366-3161 
 
Tűz esetén a tánciskolát ki kell üríteni, a bent tartózkodó valamennyi személyt 
biztonságosan és időben ki kell menekíteni, a tűzoltóságnak pedig lehetővé kell tenni a 
veszélyeztetett terület megközelítését, ezért: 

• A kiürítési és menekülési útvonalakat állandó jelleggel szabadon kell tartani, ezeken a 
helyeken különböző tárgyak, illetve egyéb akadály elhelyezése tilos. 

• A kiürítési és menekülési útvonalakat az előírásoknak megfelelően jelölni kell. 
• A személyszállító, hagyományos liftet (nem biztonsági) használni tűz esetén szigorúan 

tilos. 
 
Áramtalanítás, tűzoltó berendezések: 
A tánciskola teljes területének az áramtalanítását a közös lépcsőházi területen lévő a 
helyszínrajzon jelölt elektromos kapcsolószekrényben lévő tűzeseti főkapcsolóval lehet 
elvégezni, a tánciskola bejáratánál található az elektromos főkapcsoló. 
A tánciskola teljes területén 3 db hordozható tűzoltó készülék van. 
 
A tánciskola területén keletkezett tüzek gyors és hatékony eloltására és a kárhely 
felszámolására az alábbiakat rendelem el: 
Alapítványvezető által megbízott/tűzoltás vezető feladata 

- Közreműködik a tűzoltás műszaki és technikai koordinálásában. 
- Közreműködik a tüzet kiváltó ok felderítésében. 
- Közreműködik a kárelhárításban. 

1036. Budapest, Perc u. 2. 2.em.            - 52 -            Új Előadóművészeti Alapítvány 
 
 
  



Budapest Tánciskola                                                        TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 

- Az eredményes tűzoltás érdekében mindenkor intézkedik a rendelkezésre álló erők 
helyes bevetésére, az eszközök szakszerű alkalmazására. 

- A rendelkezésre álló adatok, jelentések alapján szervezi meg, irányítja és végre hajtja 
a felderítést. 

- A felderítéssel felméri az adott és meghatározza a várható helyzetet. 
- Megköveteli, hogy minden bekövetkezett változás azonnal tudomására jusson és ezzel 

lehetősége legyen a beállt változásnak megfelelően az oltás gyors irányítására.  
- A rendelkezésére álló információk alapján szükség szerint intézkedik a veszélyeztetett 

terület teljes vagy részleges áramtalanításáról. 
- Az életveszély felderítését személyesen végezi, de legalább személyesen irányítja.  
- Meghatározza, megszervezi, irányítja életmentés módját. 
- Intézkedik a mentéssel párhuzamosan elvégezhető, illetve ahhoz szükséges tűzoltási 

feladatok végrehajtásáról. 
- Tűzoltás ideje alatt intézkedik az oltást akadályozó körülmények elhárítására. 
- Az oltással egyidejűleg szükség szerint megszervezi a veszélyeztetett terület védelmét, 

lezárását. 
 
A Budapest Tánciskola területén tartózkodó vezető/k feladata: 
Riasztja a dolgozókat. Megszervezi és irányítja a tánciskola területén tartózkodó személyek 
távozását a tánciskola területéről, valamint a tűz oltását és az anyagok mentését. Gondoskodik 
az áramtalanításról. A tűzoltóság megérkezésekor köteles a tűzoltás vezetőjénél jelentkezni és 
tájékoztatni a tett intézkedéseiről. A tűzoltás irányítását végzők a biztonsági és a 
munkavédelmi szabályok alapján a tűzoltásban résztvevők baleset és életvédelméről minden 
helyzetben kötelesek intézkedni, illetve annak megtartásáról és megtartatásáról gondoskodni. 
A bejárathoz irányítót kell küldeni, aki a vonuló tűzoltó raj megérkezésekor a tűzriadó tervet 
az egység parancsnokának átadja és tájékoztatást ad a tűz helyszínéről, a megtett 
intézkedésekről, a közmű fő- és szakaszkapcsolók helyéről, valamint a tűzoltáshoz szükséges 
feltételek meglétéről. 
 
A tűzoltásban résztvevő személyek általános kötelezettségei 
Megkezdik a tűzoltást a hordozható kézi tűzoltó készülékekkel.  

Elektromos berendezés tüzét vízzel oltani TILOS! 
A munkavégzés során védje saját és társai életét, testi épségét. A kapott feladatot a 
legnagyobb megfontoltsággal, körültekintéssel, e legveszélytelenebb módon a biztonsági és 
munkavédelmi szabályok megtartásával végezze. Vigye magával azokat a rendelkezésre álló 
felszereléseket, amelyek a meghatározott feladatok végrehajtásához szükségesek. Minden 
rendelkezésre álló eszközzel, lehetőséggel segítse társait, figyelmeztesse a veszélyeztetetteket, 
szükség esetén intézkedjen mentésükről. Intézkedjen, illetőleg lehetőség szerint gondoskodjon 
a sérültek, mérgezést szenvedettek ellátásáról. Jelentsen minden lényeges eseményt az 
alapítványvezető által megbízottnak, bérleményi területvezetőnek. A kiürített területek 
ellenőrzését el kell végezni, hogy nem-e maradt senki a tánciskola területén. 
- a tűzoltás legelemibb alapja a három feltétel, nevezetesen az éghető anyag, az oxigén és a 
gyulladási hőmérséklet valamelyikének kivonása az eseménysorból, és így az égési 
folyamatot megszakítva kell végrehajtani magát a tűzoltást – az égési folyamat létrejöttéhez e 
három feltétel egyidejű jelenléte szükséges 
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- tűz oltásánál figyelembe kel venni a tűz méretét, az égő anyag tulajdonságait és a 
rendelkezésre álló alkalmas eszközöket – ennek szempontjai: 

• éghető folyadékok tüze vízzel általában nem, de letakarással, elfojtással jól oltható 
• kisebb méretű szilárd éghető anyagok égésénél is alkalmazható a letakarás, majd 

esetleg a nedves környezetbe (pl. mosogatóba) helyezés 
• letakarásra, elfojtásra minél vastagabb, alacsony műszáltartalmú anyagokat célszerű 

használni (pokróc, pléd, stb.) 
• elektromos berendezések tüzének oltását csak áramtalanítás – hálózat csatlakozás 

megszüntetése – után szabad elkezdeni 
• tűzoltó készülékek használata előtt mindig olvassuk el a rajta lévő kezelési és 

használati útmutatót 
• szilárd éghető anyagok tüzét a rendelkezésre álló vízforrásból (vízcsap, stb.) nyert 

vízzel kezdjük el oltani. 
Az esemény színhelyén tartózkodó dolgozók közül csak azok vegyenek részt a továbbiakban 
a tűzoltásban, akiket az alapítványvezető által megbízott/tűzoltás vezető személyesen megbíz 
- azok a dolgozók, akik a tűzoltásban nem vesznek részt, vagy nem lettek beosztva, kötelesek 
a kijelölt gyülekező helyen tartózkodni, amíg erről ellenkező utasítás nem kapnak. A tűzoltás 
színhelyén tartózkodó személyek kötelesek az alapítványvezető által megbízott/tűzoltás 
vezetőnek engedelmeskedni. Mindennemű feladatot csak az alapítványvezető által 
megbízott/tűzoltás vezető közvetlen vagy közvetett utasítására végrehajtani. A tűz állapotáról, 
illetve a körülmények alakulásáról az alapítványvezető által megbízott/tűzoltás vezetőt 
folyamatosan tájékoztatni. A kiadott feladat végrehajtását jelenteni az utasítást elrendelőnek. 
A tűzoltást és a hozzá kapcsolódó feladatokat mindig úgy végrehajtani, hogy kárt ne okozzon, 
valamint a dolgozó önmagát, társait és az oltásban felhasznált eszközöket ne veszélyeztesse. 
Ha tűznél életveszély keletkezik, figyelmeztesse a veszélyeztetetteket, illetve jelentse az 
alapítványvezető által megbízottnak/tűzoltás vezetőnek, hogy az a szükséges mentésről 
intézkedhessen. Az oltást végzők lehetőleg az égéssel egy szinten, vagy annál magasabban 
helyezkedjenek el. Az oltóanyagot mindig a tűz fészkére irányítsa, és annak szélétől befelé 
haladva oltsa el. Akadályozza meg a nyílászáró szerkezetek átégését, valamint a tűznek az 
egyéb éghető anyagokra történő átterjedését, illetve azok veszélyes felmelegedését. 
Függőleges felületeket felülről lefelé haladva oltson.  
Tűzoltás során ügyeljen arra, hogy a tűz keletkezésére utaló nyomok lehetőség szerint 
megmaradjanak és azok a tárgyak, amelyek a tűz keletkezésére bizonyításul szolgálhatnak, 
eredeti helyükön maradjanak. 
Abban az esetben, ha az oltás nem sikerül, a veszélyeztetett helyiséget el kell hagyni, 
lehetőség szerint a nyílászárókat (ajtók, ablakok) be kell csukni. A kiürített területek 
ellenőrzését el kell végezni, hogy nem-e maradt senki a tánciskola területén. 
A tánciskola területén tartózkodók a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközüket, 
telefonjukat kötelesek rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járműveikkel segítséget 
nyújtani. A tánciskolában tartózkodók a tűzoltásban, a műszaki mentésben – ellenszolgáltatás 
nélkül – életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, 
adatok közlésével kötelesek közreműködni. 
 
Teendők tűz esetén: 
1.1Az a dolgozó, vendég, tanuló, hallgató, aki munkaterületén, tartózkodási helyén vagy 
annak közelében tüzet észlel, azt azonnal jelezze „TŰZ VAN” kiáltással (tűzi lárma) 
használatával- a gyors tűzjelzés érdekében - kell a tánciskola területén tartózkodók 
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figyelmének felhívására. A felhívás határozott és figyelemfelkeltő legyen, ügyelve arra, hogy 
ne alakuljon ki pánikhangulat:  
„FIGYELEM! FIGYELEM! MINDEKIT FELSZÓLÍTOK A TÁNCISKOLA AZONNALI 
ELHAGYÁSÁRA! A TÁNCISKOLA ELHAGYÁSÁNAK ÚTVONALÁT A 
MENEKÜLÉSI ÚTVONAL IRÁNYJELZŐK, ILLETVE A DOLGOZÓK SEGÍTIK.” 
1.2 Az ügyeletes oktató, nevelő feladatot ellátó tanár, ügyeletes helyszínre küldésével 
megbizonyosodik arról, hogy valóban tűzesetről van-e szó és ha igen, akkor meggyőzödik, 
arról, hogy megtörtént-e a tűzoltóság értesítése, szükség esetén végrehajtja a tűzjelzést.  
A tüzet észlelő és a jelzést adó dolgozó a terület riasztását követően azonnal jelezze 
a tűzesetet a területileg illetékes Tűzoltóságnak a 105-ös vagy 112-es számon, valamint a 
alapítványvezető által megbízottnak, alapítónak, bérleményi területvezetőnek, illetve az épület 
portaszolgálatának. 
1.3 A tűz jelzésének tartalmaznia kell: 
- a tűz pontos helyét, 
- a terjedés irányát, a veszélyeztetett anyagok megnevezését, személyek számát, 
- a telefonáló személyi adatait. 
1.4. Fel kell szólítani a tánciskola területén lévő tanulókat, hallgatókat, vendégeket a 
tánciskola azonnali elhagyására. A pánik elkerülése érdekében az alábbi mondatokat kell 
elmondani: 
„FIGYELEM! FIGYELEM! MINDEKIT FELSZÓLÍTOK A TÁNCISKOLA AZONNALI 
ELHAGYÁSÁRA! A TÁNCISKOLA ELHAGYÁSÁNAK ÚTVONALÁT A MENEKÜLÉSI 
ÚTVONAL IRÁNYJELZŐK, ILLETVE A DOLGOZÓK  SEGÍTIK.” 
1. 5. A dolgozók a tűzjelzést követően a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel, a személyi 
biztonság szem előtt tartásával azonnal próbálkozzanak meg a tűz továbbterjedését 
megakadályozni, annak eloltását kezdjék meg. A terület tűzoltó felszereléseit, eszközeit a 
mellékelt helyszínrajz tartalmazza. 
1. 6. A terület teljes áramtalanítását a helyszínrajzon jelölt központi kapcsolószekrényen kell 
elvégezni. 
1. 7. A tűzriadó elhangzása után biztosítani kell a tánciskola be-, és kijáratait, hogy a tűzoltók 
a megérkezésüket követően meg tudják kezdeni a tűzoltást. Egyben a megérkező tűzoltók 
részére át kell adni a teljes tűzriadó tervet mellékleteivel együtt.  Tájékoztassa az 
elsőként érkező tűzoltóegység parancsnokát : 
- hol, melyik helyiségben keletkezett tűz, hogyan tudják azt a legkönnyebben megközelíteni, 
- milyen jellegű anyag ég, 
- sérült van –e? 
A tűzriadó elhangzása után azonnal értesíteni kell a mentőket és a rendőrséget szükség 
szerint. 
1. 8. Az alapítványvezető által megbízott szervezze meg a veszélyeztetett anyagok és 
eszközök mentését. 
1. 9. A tűzesetről értesíteni kell a 2. pontban meghatározott személyeket. 
1. 10. Az alapítványvezető által megbízott, bérleményi területvezető felelős azért, hogy az 
irányítása alatt dolgozók a tűzriadó tervben foglaltakat megismerjék, valamint a tűzoltó 
eszközök, felszerelések használatát elsajátítsák. A menekülő emberek (vendégek, tanulók, 
hallgatók) irányítása, a menekülés koordinálása, a rend fenntartása. A bent tartózkodók 
riasztása, menekülő személyek szükség szerinti tájékoztatása. A gyülekezőhely rendjének 
biztosítása. 
1.11. A menekülési útvonal a mellékelt helyszínrajzon van jelölve. 
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Menekülés, életmentés 
A veszélyeztetett területről történő menekülést elősegítő tanácsok: 

- meggondoltan cselekedjünk, kerüljük a pánikot, 
- menekülésre a természetes kijáratokat használjuk, 
- a lehető legrövidebb úton hagyjuk el a veszélyeztetett területet, 
- ha a vészhelyzet indokolja, a testünket szorosan burkoljuk be vizes 

pokróccal, ruhákkal, a füstmérgezés ellen orr, száj elé nedves kendőt 
kössünk. 

Az életveszélybe került személyek mentését – mint első és legfontosabb feladatot – akár 
anyagi kár okozásával is el kell végezni. A veszélyeztetett személy mentését – annak akarata 
ellenére is – végre kell hajtani. A mentést, ha kényszerítő körülmény másként nem indokolja, 
legalább két személynek kell végrehajtania. 
A tűzoltás irányítója az életmentés elrendelésekor döntsön: 

- a közvetlenül és (vagy) közvetetten életveszélybe kerültek mentéséről, 
- a kiürítési és mentési útvonalak kijelöléséről, biztosításának módjáról 
- a mentés módjáról, eszközeiről, 
- a mentést végrehajtók vezetőjének kijelöléséről. 

Olyan mentési módot kell választani, ami a mentendő és a mentést végző személyekre nézve a 
legkisebb kockázattal jár. Mentésre, kiürítésre mindig a legbiztonságosabb, legkedvezőbb 
természetes útvonalat kell választani. A tánciskola szintjei a kijelölt útvonalakon és a 
lépcsőházakon keresztül a földszintre lemenve az udvari kijáraton, valamint a szabadlépcsőn 
keresztül hagyhatóak el és a gyülekezési ponton kell megvárni a tűzoltóság megérkezését. 
Meneküléskor csak azokat a legszükségesebb tárgyakat vegyük magunkhoz, amelyek a 
menekülésben nem akadályoznak, és nem okoznak késedelmet. A helyiségek ajtóit 
elhagyáskor ne zárjuk kulcsra, mert az a beavatkozó tűzoltók munkáját akadályozza. 
 
Egészségügyi ellátás rendszere 
A sérültek ellátásához az Országos Mentőszolgálatot kell igénybe venni. 
Amennyiben valaki a Mentők megérkezéséig elsősegélyt nyújt, a következők szerint kell 
eljárni: 

˗ Égő ruházat esetén meg kell akadályozni, hogy a sérült pánikba essen és rohanjon, 
mivel a legkisebb mozgás vagy szellő is éleszti a tüzet. 

˗ Fektesse le a sérültet, és ha lehet, óvja a földdel való érintkezéstől. 
˗ A megégett bőrfelületet folyamatosan hűtve igyekezzék megakadályozni a sérülés 

mélyre terjedését. A hűtés egyben csökkenti a fájdalmat és a sokkveszélyt. 
˗ Tegyen az égési sebre steril (géz) fedőkötést, mert ezek a sebek könnyen fertőződnek. 
˗ Az égési sebeket orvosnak kell véglegesen ellátni. 

 
Főbb veszélyforrások a tánciskola területén 
A tánciskolában folytatott tevékenység alapján a helyiségek üzemszerű használatával a 
következő veszélyforrások valószínűsíthetők. 
Pánik helyzet 
A bent tartózkodók vélt vagy valós veszélyhelyzetben pánikba esnek és megpróbálnak saját, 
illetve mások testi épségét sem kímélve a szabadba jutni. A kiürítést a pánik elkerülésével, az 
alkalmazottak aktív közreműködésével kell végrehajtani. 
Elektromos berendezések 
Az elektromos berendezések meghibásodása, helytelen használata során tűz keletkezhet. A 
veszély csökkenthető a használati szabályok betartásával. Az elektromos tüzek többsége az 
áramtalanítást követően nem fejlődik tovább. Ha mégis, tűzoltó készüléket kell alkalmazni. 
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Kifogástalan állapotú, megfelelő méretezett és szabvány szerint felülvizsgált villamos 
berendezést szabad üzemeltetni. A berendezéseket, hálózatot túlterhelni nem szabad. 
Gázfogyasztó berendezések 
A gázfogyasztó berendezések meghibásodása, helytelen használata során robbanás, tűz 
keletkezhet. A veszély csökkenthető a használati szabályok betartásával. Kifogástalan 
állapotú, karbantartott berendezést szabad üzemeltetni. Gázszivárgás esetén gázelzárás, 
szellőztetés, gázszolgáltató értesítése. 
Éghető anyag jelenléte, tárolása  
Csak a szükséges mennyiségben és előírás szerint szabad a területen éghető anyagot tárolni.  
Az előírások a Tűzvédelmi Szabályzatban szerepelnek. 
Tűzveszélyes tevékenység 
A tánciskola területén nem szabad tűzveszélyes tevékenységet folytatni üzemszerűen. 
Alkalomszerűen végzett tűzveszélyes tevékenység csak írásos engedély alapján, a Tűzvédelmi  
Szabályzatban leírt feltételeknek megfelelőn szabad. 
 
A vezetők, épület biztonsági szolgálatának feladata a menekülés megszervezésében: 
- A folyosókon, közlekedőkön keresztül a menekülő emberek irányítása, a menekülés 
koordinálása, a rend fenntartása. 
- A bent tartózkodók riasztása, menekülő személyek szükség szerinti tájékoztatása. 
- Az épületben rekedt személyek segítése. 
 
A bérlők kiemelt feladata a mentési munkálatokban, hogy a saját bérleményükből a 
kimenekülést megszervezzék, ellenőrizzék, hogy területükön ne maradjon tanuló, hallgató, 
vendég, ezen felül a tűzriadó tervben foglaltakat kell értelemszerűen betartani. 
Gyülekezőhelyként az épület előtti szabad közterület van kijelölve. 
 
2. Tűzeset utáni feladatok 
A tűzeset utáni hatósági tűzvizsgálatban a résztvevőknek minden segítséget meg kell adni, s 
az általuk kért adatokat rendelkezésre kell bocsátani. 
Ebben a vizsgálatban részt kell vennie az illetékes vezetőnek. 
A tűzoltás után a helyszínt a tűzvizsgálat lefolytatásáig változatlanul kell hagyni. A 
helyreállítást csak a tűzvédelmi hatóság engedélye után lehet megkezdeni. 
Ha szükséges, az alapító kérésére a tűz keletkezésének körülményeiről az illetékes 
katasztrófavédelmi hatóság hatósági bizonyítványt ad ki. Ez a tűz idejére és keletkezési okára 
vonatkozó megállapításokat tartalmazza, valamint azt is, hogy személyi felelősség 
megállapítására kezdeményezett -e eljárást. 
 
A tűzriadó terv kezelése és gyakorlása 
A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az 
érintettekkel gyakoroltatni kell és annak eredményét írásban kell rögzíteni. 
 
3. Területjellemzők 
A tánciskola az épület 2. emeletén található, 850 m2-en. 
A tánciskola területéről 1 db lépcsőház és egy szabadtéri lépcső vezet ki a szabadba. 
50fő feletti befogadó képességű helyiség: konferenciaterem 136,5 m2 
 
Melléklet: 1 pld. helyszínrajz   
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tűzoltó készülék taktika 

ROSSZ JÓ 

 

 

 

 

 

 

A tüzet 
szélirányból kell 

oltani! 

Felületi tüzeket 
„tőlünk elhajtva 

kell oltani! 

Csepegő, vagy 
folyó anyag tüzét 

felülről lefelé 
kell oltani! 

A tűzoltáshoz 
szükséges 

készülékeket  
egyidejűleg kell  

bevetni. 
(nem egymás után!) 

Ügyelni kell a 
visszagyulladásra! 
A használt tűzoltó- 
készülékeket nem 

szabad 
visszaakasztani! 

Gondoskodni kell az 
újratöltésről! 
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KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS                                                   6. melléklet 
Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott OTSZ VIII. fejezet 35. pontja szerint a kiürítés 
az alábbi a tánciskola teljes területéről egyidejűleg 110 fő maximális létszámmal: 
 
Az 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 7. melléklet 1. 
táblázata alapján, ha az épület kockázati osztálya AK a menekülési út elérési távolsága 45 
méter, a menekülési útvonal megengedett legnagyobb hossza 300 méter. 
 
A menekülési útvonalra vezető kijárati/vészkijárati ajtó elérési távolsága a legkedvezőtlenebb 
helyről:            23 m + 21 m = 44 m ≤ 45 m megfelelő 
 
A kiürítés TVMI 2. táblázata alapján a kiürítési útvonal szabad szélessége 10 mm x a 
kiürítendő létszám, de minimum 1,1 m – tehát 1,1 m. 
A kiürítési útvonal (közlekedő folyosó) - szabad szélessége: 
                        1,2 m+1,1 m = 2,3 m  ≥ 1,1 m  
 
A kiürítés TVMI 2. táblázata alapján a beépített ajtó legkisebb szabad szélessége 12 mm x a 
kiürítendő létszám (egyetlen ajtó szabad belmérete sem lehet kisebb 0,8 méternél) – tehát 1,32 
m. 
A kiürítési útvonalon beépített kijárati/vészkijárati ajtó - szabad belmérete: 
                        1,2 m +0,85 m = 2,05 m  ≥ 1,32 m  
 
A fentiek alapján a tánciskola területe az első szakaszon belül kiüríthető. 
A kiürítés második szakasza a GOLI PARK kiürítése szerint. 
 
Konferencia terem 
Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott OTSZ VIII. fejezet 35. pontja szerint a kiürítés 
az alábbi a tánciskola teljes területéről egyidejűleg 90 fő maximális létszámmal: 
 
Az 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 7. melléklet 1. 
táblázata alapján, ha az épület kockázati osztálya AK a menekülési út elérési távolsága 45 
méter, a menekülési útvonal megengedett legnagyobb hossza 300 méter. 
 
A menekülési útvonalra vezető kijárati ajtó elérési távolsága a legkedvezőtlenebb helyről:  
                        13 m + 8 m = 21 m ≤ 45 m megfelelő 
 
A kiürítés TVMI 2. táblázata alapján a kiürítési útvonal szabad szélessége 10 mm x a 
kiürítendő létszám, de minimum 1,1 m – tehát 1,1 m. 
A kiürítési útvonal (közlekedő folyosó) - szabad szélessége: 
                        1,1 m  ≥ 1,1 m  
 
A kiürítés TVMI 2. táblázata alapján a beépített ajtó legkisebb szabad szélessége 12 mm x a 
kiürítendő létszám (egyetlen ajtó szabad belmérete sem lehet kisebb 0,8 méternél) – tehát 1,08 
m. 
A kiürítési útvonalon beépített kijárati ajtó - szabad belmérete: 
                        1,2 m  ≥ 1,08 m  
 
A fentiek alapján a tánciskola területe az első szakaszon belül kiüríthető. 
A kiürítés második szakasza a GOLI PARK kiürítése szerint. 
1036. Budapest, Perc u. 2. 2.em.            - 59 -            Új Előadóművészeti Alapítvány 
 
 
  


	443/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az
	európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges és más célból történő
	módosításáról szóló 2015. évi CLXXIX. törvénnyel összefüggő kormányrendelet
	módosításokról
	5.2. Tűzveszélyes munka engedélyezése – a tánciskola területén karbantartási és javítási céllal végzett tűzveszélyes munkákat csak a bérbeadó vezetőjének írásos engedélyével lehet végezni. A 4. számú mellékletben található nyomtatványt mind a megbízó ...

	7.6. Menekülés, életmentés
	Segélyhívószámok:
	Mentők: 104


	Menekülés, életmentés
	A fentiek alapján a tánciskola területe az első szakaszon belül kiüríthető.
	A fentiek alapján a tánciskola területe az első szakaszon belül kiüríthető.

	ROSSZ
	JÓ


