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A Tűzvédelmi szabályzatot készítette: K-FLÓRIÁN TŰZVÉDELMI KFT. 7630 Pécs, Edison u.33. 

Jelen tűzvédelmi szabályzat a többször módosított 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.) BM rendelet és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak figyelembe vételével készült.  A tűzvédelmi szabályzatban nem rögzítettekre a vonatkozó jogszabályok szabványok, tűzvédelmi műszaki irányelvek (TVMI), szabályzatok az irányadók.   
I./ Tűzvédelmi szabályzat hatálya  
 A tűzvédelmi szabályzat területi hatálya kiterjed:  a PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT.  7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 10. szám alatti létesítményére /épületeire,helyiségeire, szabadtereire/  A tűzvédelmi szabályzat személyi hatálya kiterjed: A PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT.  munkavállalóira az alkalmi és szerződés alapján munkát végző más szervezet munkavállalóira, vállalkozóira a munkavégzésen alapuló egyéb jogviszonyra.   A tűzvédelmi szabályzatban foglaltak megszegése munkajogi, szabálysértési, illetőleg büntető eljárást vonhat maga után.  A PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT.  tűzvédelmi szolgáltatás igénybevételével gondoskodik a tűzvédelem biztosításáról. Ezen szolgáltatást a K-FLÓRIÁN TŰZVÉDELMI KFT. 7630 Pécs, Edison u.33. látja el.   A tűzvédelmi szabályzatot készítette:    Gibicz Sándor tűzvédelmi főelőadó V-82/2005   A tűzvédelmi szabályzat a mai napon lép hatályba:  2015.07.01.    Vári Attila vezérigazgató   
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A Tűzvédelmi szabályzatot készítette: K-FLÓRIÁN TŰZVÉDELMI KFT. 7630 Pécs, Edison u.33. 

 
II./ Tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségei 
  
Felelős vezető tűzvédelmi feladatai, kötelességei: 
Vári Attila vezérigazgató / Nagy István létesítményvezető  Felelős az PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT.  LAUBER DEZSŐ VÁROSI SPORTCSARNOK tűzvédelméért.  Az PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT.  közvetlen tűzvédelmét szolgáló - jogszabályban kötelezően alkalmazandó szabványban, hatósági határozatban előirt - tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban tartani, időszakos ellenőrzésükről gondoskodni.  A tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében - előzetes egyeztetés alapján - a helyszíni gyakorlatok megtartását lehetővé tenni és abban közreműködni.  A tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltásának valamint a műszaki mentésnek jogszabályban meghatározott feltételeit biztosítani.  Köteles gondoskodni a tűzvédelmi szabályzat elkészítéséről, a munkavállalók a jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban foglalt előírások szerint végezzék a tevékenységüket, illetőleg a létesítmény, építmény, helyiség igénybevevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák.  Biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét.  A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a kockázati osztály megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történő növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a kezdeményező a tűzvédelmi hatóságnál köteles bejelenteni.  Köteles gondoskodni a munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket, végzendő feladataikat a rájuk vonatkozó mértékben tevékenységük tűzvédelmi szabályait megismerjék.  Közreműködik a Tűzvédelmi Szabályzat elkészítésében, figyelemmel kíséri annak naprakészségét.  
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A Tűzvédelmi szabályzatot készítette: K-FLÓRIÁN TŰZVÉDELMI KFT. 7630 Pécs, Edison u.33. 

Gondoskodik, a tűzvédelmi szabályzat mindazok részére igazolható módon átadásra kerüljön, akinek az feladatot tartalmaz, vagy akik a meghatározott feladatok végrehajtását munkakörüknél, beosztásuknál fogva ellenőrizni kötelesek.  Elvégezteti a tűzvédelmi berendezések, felszerelések, eszközök és egyéb berendezések (villamos, villámvédelmi,..stb.) tűzvédelmi szempontból való üzemképességének fenntartásához előírt időszakos felülvizsgálatokat, ellenőrzéseket, karbantartásokat  Felelős az időszakos felülvizsgálatok, valamint a gazdálkodó szervezeti és hatósági ellenőrzések során megállapított műszaki eredetű hiányosságok, szabálytalanságok felszámolásának megtörténtéért.  Rendszeresen felülvizsgálja, illetve ellenőrzi a tűzvédelmi szabályok, előírások érvényesülését.  Tűzvédelmi szabályok illetve tűzvédelmi szabályzatban foglaltak be nem tartásáért felelősségre vonást kezdeményez, folytat le.   
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A Tűzvédelmi szabályzatot készítette: K-FLÓRIÁN TŰZVÉDELMI KFT. 7630 Pécs, Edison u.33. 

Nagy István (kapcsolattartó az üzemeltető és a tűzvédelmi szolgáltató között) további tűzvédelmi feladatai, kötelességei: 
  Köteles a létesítmény közvetlen tűzvédelmét szolgáló - jogszabályban kötelezően alkalmazandó szabványban, hatósági határozatban előirt - tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban tartani, időszakos ellenőriztetésükről gondoskodni.  Figyelemmel kíséri a tűzvédelmi berendezések- eszközök, a villamos berendezések, a villámvédelmi berendezések, a gáz és fűtéstechnikai berendezések időszakos felülvizsgálatainak esedékességét, azokról a szükséges Tűzvédelmi üzemeltetési naplókat, nyilvántartásokat vezeti.  Elvégezteti a tűzvédelmi berendezések, felszerelések, eszközök és egyéb berendezések (villamos, villámvédelmi, gázüzemű, fűtéstechnikai) tűzvédelmi szempontból való üzemképességének fenntartásához előírt időszakos felülvizsgálatokat, ellenőrzéseket, karbantartásokat  Az időszakos felülvizsgálati anyagokban illetve hatósági ellenőrzés során feltárt műszaki hiányosságok mielőbbi megszüntetésére intézkedéseket tesz.  Beszerzi az intézményekben szükséges tűzvédelmi táblákat, biztonsági jeleket, figyelmeztető-tiltó feliratokat, jelzéseket. És gondoskodik azok szakszerű kihelyezéséről.  Amennyiben az intézményekben olyan műszaki változás áll be (pl. állagromlás) mely a tűzvédelmi helyzetet hátrányosan befolyásolja úgy intézkedéseket tesz azok mielőbbi megszüntetésére.  Folyamatosan tartja a kapcsolatot a tűzvédelmi szolgáltatóval. A tűzvédelmet érintő változásokról haladéktalanul tájékoztatja a szolgáltatót.    
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A Tűzvédelmi szabályzatot készítette: K-FLÓRIÁN TŰZVÉDELMI KFT. 7630 Pécs, Edison u.33. 

 
Munkavállalók tűzvédelmi feladatai, kötelességei: 
 A tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerni, azt betartani.  Munkakörének megfelelő tűzvédelmi oktatáson, továbbképzésen megjelenni.  Tűz és robbanásveszélyt azonnal megszüntetni.  A tűzoltó felszerelések használatát ismerni.  Tűzeset vagy káreset alkalmával az oltási és mentési munkálatokban részt venni.  Személyesen észlelt vagy tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságot, szabálytalanságot és rendellenességet a felettes vezetőjének azonnal jelenteni.  Figyelmeztetni a munkatársait, ha azok megszegik a megelőző szabályokat, előírásokat.   
Portások, biztonsági őrök tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai 
  A létesítmények rendszeres, a tűzvédelmet is magában foglaló ellenőrzése.  A tudomására jutott tűzvédelmi szabálytalanságok, hiányosságok megszüntetésére intézkedik, szükség esetén jelzi a létesítmény vezetőnek.  Ellátja, a beépített tűzjelző berendezés üzemeltetésével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.  Kezeli a lezárt helyiségek kulcsait, gondoskodik arról, hogy tűz vagy rendkívüli helyzet esetén a jogosultak ahhoz hozzáférjenek.  Tűz esetén a tűzoltóságot azonnal értesíti, és a Tűzriadó Terv szerinti intézkedéseket haladéktalanul megteszi.  Köteles a helyszínre érkező tűzoltók munkáját helyismeret és egyéb vonatkozásban segíteni, a tűzoltás vezetőjének intézkedéseit végrehajtani.  
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A Tűzvédelmi szabályzatot készítette: K-FLÓRIÁN TŰZVÉDELMI KFT. 7630 Pécs, Edison u.33. 

Tűzvédelmi szolgáltató feladatai, kötelességei: 
 Tűzvédelmi szabályzat elkészítése a hatályos jogszabályok szerint.  Tűzvédelmi szabályzat napra készen tartása.   Tűzvédelmi szemle keretén belül a használati szabályok betartásának időszakonkénti ellenőrzése.  Ismétlődő tűzvédelmi oktatás tematikájának kidolgozása, az oktatás megtartása és dokumentálása a szolgáltató feladata (az oktatás helyének biztosítása, az oktatásban részesülő dolgozók kijelölése, és a részvételük biztosítása a  munkáltató feladata.)  Kapcsolattartás a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, az ellenőrzésen való részvétel.  Tűzvédelmi eszközök, berendezések nyilvántartásával kapcsolatos ” dokumentációk folyamatos vezetésének ellenőrzése  Tűzvédelmi illetve tűzvédelmet érintő ügyekben szakmai tanácsadás 
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A Tűzvédelmi szabályzatot készítette: K-FLÓRIÁN TŰZVÉDELMI KFT. 7630 Pécs, Edison u.33. 

III./ A tűzvédelmi szervezet 
 /A tűzvédelmi szervezet feladatai, felépítése, működése és irányítási rendje, valamint finanszírozása/   Az PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT.  - nél tűzvédelmi szervezet nem működik. Helyi vezető(k) és munkavállalók tűzvédelmi feladatait a munkavállalói szerződés  illetve a helyi Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  A Tűzvédelmi szolgáltatást a K-FLÓRIÁN TŰZVÉDELMI KFT. 7630 Pécs, Edison u.33. megbízási szerződés formájában látja el, melynek finanszírozása a szerződésben foglaltak szerint történik. 
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A Tűzvédelmi szabályzatot készítette: K-FLÓRIÁN TŰZVÉDELMI KFT. 7630 Pécs, Edison u.33. 

IV./ Az építményekre, szabadterekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályok, előírások valamint a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások 
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A Tűzvédelmi szabályzatot készítette: K-FLÓRIÁN TŰZVÉDELMI KFT. 7630 Pécs, Edison u.33. 

 
ALAPFOGALMAK 
 
Kockázati osztályok 
 Az 54/2014 Bm.r. értelmében a rendelet hatálybalépésekor meglévő, működő létesítmények esetén a kockázati besorolást nem kell elkészíteni!    /A tűzvédelmi használati szabályok megfelelő értelmezése érdekében/ A kockázat mértéke szerint az épület, önálló épületrész, a speciális építmény és a kockázati egység  

nagyon alacsony kockázati, NAK osztályba, 
alacsony kockázati, AK osztályba, 
közepes kockázati, KK osztályba vagy 
magas kockázati, MK osztályba 

   
Az anyagok tűzveszélyességi osztálya 
/A tűzvédelmi használati szabályok megfelelő értelmezése érdekében/   Robbanásveszélyes osztályba tartozik a) a kémiai biztonságról szóló törvény szerint robbanó, fokozottan tűzveszélyes, tűzveszélyes, kismértékben tűzveszélyes anyag és keverék, b) az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van vagy nyílttéri lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, vagy üzemi hőmérséklete nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke, c) az éghető gáz, gőz, köd, d) az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez és e) az e rendelet hatálybalépése előtt „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.  Tűzveszélyes osztályba tartozik a) a szilárd éghető anyag, ha nem tartozik robbanásveszélyes osztályba, b) a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok, petróleum, c) az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb, d) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével, e) a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150 °C-nál magasabb gyulladási hőmérsékletű B-F tűzvédelmi osztályú építőanyag, 
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f) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb és g) az e rendelet hatálybalépése előtt „C” vagy „D” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.  Nem tűzveszélyes osztályba tartozik a) a nem éghető anyag, b) az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és c) az e rendelet hatálybalépése előtt „E” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.  
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A Tűzvédelmi szabályzatot készítette: K-FLÓRIÁN TŰZVÉDELMI KFT. 7630 Pécs, Edison u.33. 

A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok 
 1) Az újonnan létesített épületeknél a Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvet az üzemeltetőnek vagy társasház esetén a közös képviseletnek az adott létesítmény, épület területén kell tartania. 2) Az építményt, építményrészt, a vegyes rendeltetésű épületet, szabadteret csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni. 3) A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni. 4) A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható. 5) Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető. Ezen területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani. 6) A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként,  valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani. 7) I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. 8) Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszernél és tárolóedénynél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az I -II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. 9) Az üzemszerűen csepegő I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagú edénybe kell felfogni. A felfogó edényt szükség szerint, de legalább a műszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. 10) Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot alkalomszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs. 11) Olajos, zsíros munkaruha, védőruha – ruhatár-rendszerű öltöző kivételével – csak fémszekrényben helyezhető el.  12) 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. 13) A helyiség – szükség szerint az építmény, létesítmény – bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni. 14) A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni. 
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15) Ha robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő a helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet. 16) A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni. 17) A tűzoltó vízforrások, falitűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell. 18) A kialakított homlokzati mentési pontok megközelíthetőségét az adott szinten és tűzszakaszban tartózkodók részére biztosítani kell. 19) A mentésre szolgáló nyílászárók helyét – a lakóépületek kivételével – a homlokzaton és az épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó helyiség, helyiségcsoport bejáratánál jól látható és maradandó módon kell jelölni. 20) Ahol jogszabály önműködő csukószerkezet alkalmazását írja elő, ott az ajtót csukva kell tartani. Ha ez üzemeltetési okokból nem lehetséges, vagy a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő, akkor a nyitva tartás ideje alatt állandó helyszíni felügyeletről kell gondoskodni, vagy biztosítani kell, hogy az ajtó tűzjelző jelére csukódjon. 21) A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi – veszély esetére – az ajtók külső nyithatóságát a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell. A belső nyithatóságtól csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja.   
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Irodahelyiség tűzvédelmi használati szabályai 
  1) Az irodákban (és tárgyaló helyen) dohányozni tilos! Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyen szabad (Külön vezérigazgatói utasításban foglaltak szerint), melyet dohányzóhely felirattal jelölni kell.   2) Az irodahelyiségben  robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárolni, használni nem szabad.  3) Hőt fejlesztő elektromos berendezéseket, (főzőlapot, teakávéfőzőt) nem éghető és a hőt rosszul vezető alátéten kell elhelyezni.  4) Elektromos berendezések kapcsolóira táskát, ruhaneműt akasztani tilos!  5) Az irodában a közlekedési, menekülési utat állandóan biztosítani kell.  6) Tűzoltó készüléket, közlekedési és menekülési utat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.  7) Az iratanyagokat szekrényben, vagy polcon elhelyezve kell tárolni.  8) Papírhulladékot szükség szerint, de legalább műszak végeztével az irodából a kijelölt helyre kell kivinni.  9) Munka végeztével, illetve a helyiséget utolsóként elhagyó személynek áramtalanítani kell, meg kell arról győződnie, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. Szabálytalanság esetén azonnal intézkedni kell a megszüntetésére. 
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Öltöző tűzvédelmi használati szabályai 
   1) Az öltöző területén a dohányzás, nyílt láng használata tilos, amelyet figyelmeztető táblával jelölni kell.  2) Olajos, zsíros, éghető anyaggal szennyezett ruha csak nem éghető anyagú (vas) szekrényben tárolható.  3) Az öltözőszekrényben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, illetve éghető folyadékot tárolni nem szabad.  4) A helyiséget a rendeltetésüktől eltérő – részben raktározás, stb. – céljából még ideiglenesen sem szabad igény bevenni.  5) Az öltözőhelyiségben a szekrénysorok között legalább 80 cm térközt kell hagyni és a szekrényeket feldőlés ellen biztosítani kell.  6) Az öltöző helyiségben rendet kell tartani, napi munkavégzés után a szemetet, stb. el kell takarítani.    
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Előtér, folyosó, közlekedő, lépcsőház tűzvédelmi használati szabályai 
   1) Folyosót, kijáratot, előteret teljes szélességükben állandóan szabadon kell hagyni, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.  2) Az üzemeltetés alatt az olyan helyiség ajtóit, amelyben emberek tartózkodnak, nem szabad lezárni. Ha a munka jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi – veszély esetére -, az ajtók külső nyithatóságát is biztosítani kell.  3) A kijárathoz vezető útvonalat, ajtót, iránymutató nyilakkal kell jelölni. A menekülési útvonalak irányát szabvány szerinti táblával és megfelelő megvilágítással kell biztosítani.  4) A lezárt ajtók, kapuk belső nyithatóságát biztosítani kell, ha ez nem lehetséges megfelelő személyzettel kell a veszélyeztetett területen tartózkodó emberek menekülését biztosítani.   5) A füstgátló, és/vagy tűzgátló ajtókat állandóan csukott (nem lezárt!) állapotban kell tartani, vagy a csukódásukat a tűzjelző rendszerrel kell biztosítani. Az ajtókat kiékelni, vagy csukódásukat bármilyen módon akadályozni tilos!   6) A füstgátló ajtókat „Füstszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell!” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.     
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Büfé tűzvédelmi használati szabályai 
  1) Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú berendezést (villamos berendezést) szabad használni.  2) A berendezés kezelésével megbízott személy köteles a használati (kezelési) utasításban foglaltakat megtartani, a berendezést annak megfelelően üzemeltetni.  3) A villamos berendezés működését nem ismerő vagy arra egyébként alkalmatlan személyre bízni nem szabad.  4) A berendezések közelében 1 m-es körzetén belül éghető anyagot még ideiglenesen sem szabad elhelyezni.  5) Ételmelegítő illetve berendezést fűtésre használni tilos.  6) A berendezések működés közbeni felügyeletéről gondoskodni kell.   7) Munka végeztével meg kell győződni a berendezések használaton kívül helyezéséről.  8) A berendezések rendszeres és időszakos ellenőrzését, vizsgálatát, karbantartását szakemberrel el kell végeztetni és dokumentálni kell.  9) A berendezést kezelő, használó dolgozó javítást, szerelést, karbantartást a villamos berendezésen nem végezhet.       
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Karbantartó műhely tűzvédelmi használati szabályai 
  1) A tiszta és olajos rongyok tárolására egymástól elkülönített nem éghető anyagból készült és fedővel ellátott tárolóedényeket kell elhelyezni. Az edényre OLAJOS RONGY feliratot kell írni.  2) A műhelyben az anyagok elhelyezése csak az állványokon, polcokon a közlekedési út biztosítása mellett lehet.  3) A tárolási magasságtól függetlenül főközlekedési út céljára legalább 1 méter, állványos tárolásnál 0.8 méter térközt kell biztosítani.   4) A műhelyben tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő feltételek biztosításával szabad végezni.   5) Tűzoltó készüléket, közlekedési utat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.   6) Munka végeztével, illetőleg a műhely zárásakor a helyiséget utolsóként elhagyó személynek meg kell győződnie az áramtalanításról, valamint, hogy nem maradt-e olyan körülmény, ami tüzet okozhat. Szabálytalanság esetén azonnal intézkedni kell a megszüntetésére.  
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Konditerem, lelátó tűzvédelmi használati szabályai 
  1) A konditermet, lelátót csak a rendeltetésének megfelelő célra lehet használni.  2) A helyiségekben tilos a dohányzás! Ezt figyelmeztető táblával vagy piktogrammal jól láthatóan jelölni kell.   3) A kijáratokhoz vezető közlekedési utak olyan szélesek legyenek a helyiségekben, hogy feleljenek meg az általuk kiszolgált részhez tartozó ajtók átbocsátóképességének. A sportegység folyosóit, közlekedési útjait, valamint a tűzoltó készülékeket, fali tűzcsapokat állandóan szabadon kell tartani.  4) Rendezvények megkezdése előtt a közlekedésre szolgáló kijárati ajtók zárjait teljesen ki kell oldani és azokat eltávozásig semmilyen módon nem szabad lezárni.  5) Üzemszünet alatt a helyiség lezárt helyiségeinek kulcsát olyan helyen kell tartani, hogy ahhoz tűz esetén könnyen hozzáférhessenek.  6) A konditerembe, lelátóra nem szabad bevinni és tárolni robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot.  7) Idegen szerv részéről tartandó sportesemények, rendezvények esetén a bérleti szerződés kell, hogy tartalmazzon felhívást a tűzvédelmi jogszabályok, szabványok és jelen tűzvédelmi szabályzatban foglalt előírások maradéktalan betartására.    8) A helyiségek használatát követően a helyiséget utolsóként elhagyó személy köteles átvizsgálni a területet. Ennek során meg kell szüntetni a tüzet okozható minden szabálytalanságot.   
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Aula tűzvédelmi használati szabályai 
  1) Aulát csak rendeltetésének megfelelő célra szabad használni.  2) A kijáratokhoz vezető közlekedési utak olyan szélesek legyenek az aulában, hogy feleljenek meg az általuk kiszolgált részhez tartozó ajtók átbocsátóképességének.  3) Az aulában a közlekedési út legkisebb szélessége 1,2 m lehet.  4) Az aula belső közlekedési útjait, folyosóit, lépcsőit, valamint a tűzoltó készülékeket, fali tűzcsapokat állandóan szabadon kell tartani.  5) Rendezvény megkezdése előtt a közlekedésre szolgáló kijárati ajtók zárjait teljesen ki kell oldani és azokat eltávozásig semmilyen módon nem szabad lezárni.  6) Üzemszünet alatt az aula kijárati ajtóinak kulcsát olyan helyen kell tartani, hogy ahhoz tűz esetén könnyen hozzáférhessenek.  7) A helyiségben tilos a dohányzás! Ezt figyelmeztető táblával vagy piktogrammal jól láthatóan jelölni kell.  8) Az aulába nem szabad bevinni és tárolni robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot.  9) Idegen szervezet, együttes, fellépő személy (művész) részéről tartandó előadások, rendezvények esetén a bérleti szerződés kell, hogy tartalmazzon felhívást a tűzvédelmi jogszabályok, szabványok és jelen tűzvédelmi szabályzatban foglalt előírások maradéktalan betartására.  10) A rendezvényen jelen kell lennie egy olyan személynek, aki a villamos berendezés használatában jártas.  11) A rendezvény használatát követően a kijelölt utolsó személy köteles átvizsgálni az aulát, épületrészt valamint az azokhoz kapcsolódó és az előadás (rendezvény) alatt használt egyéb helyiségeket. Ennek során köteles megszüntetni a tüzet okozható minden szabálytalanságot.   
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A Tűzvédelmi szabályzatot készítette: K-FLÓRIÁN TŰZVÉDELMI KFT. 7630 Pécs, Edison u.33. 

Hőközpont, gépházak tűzvédelmi használati szabályai 
  1) A helyiséget csak a használatbavételi engedélyben megállapított rendeltetésének megfelelően szabad használni.  2) A helyiségben dohányozni és nyílt lángot használni tilos, melyet a bejárati ajtókon, valamint a helyiségekben jól láthatóan táblával vagy piktogrammal jelölni kell.  3) A helyiségbe telepített gépeket-berendezéseket a kezelési utasításban meghatározottak szerint kell üzemeltetni.  4) A helyiség területét az éghető hulladéktól mentesen kell tartani.  5) A közlekedési utakat, tűzoltó készülékeket még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.  6) Munka végeztével a helyiséget utolsóként elhagyó személy köteles meggyőződni, hogy nem maradt-e olyan körülmény, ami később tüzet okozhat, valamint az áramtalanításról. Szabálytalanságot azonnal meg kell szüntetni.  7) A helyiség szellőztetéséről (használati útmutató szerint) gondoskodni kell, a helyiségben tűzveszélyes anyagot tárolni a tűzvédelmi előírások figyelembe vételével történhet.  8) A berendezések rendszeres és időszakos ellenőrzését, vizsgálatát, (használati utasítás alapján) karbantartását szakemberrel el kell végeztetni és dokumentálni kell.  9) Berendezésen a kezelő, használó dolgozó javítást, szerelést, karbantartást nem végezhet.   
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A Tűzvédelmi szabályzatot készítette: K-FLÓRIÁN TŰZVÉDELMI KFT. 7630 Pécs, Edison u.33. 

 Porta helyiség tűzvédelmi használati szabályai 
  1) A helyiségeket csak a rendeltetésnek megfelelően szabad használni. A helyiségben csak az oda beosztott személyek tartózkodhatnak.  2) A helyiségben mindenkor a tűzjelző berendezés kezelésére kioktatott személynek kell tartózkodnia.   3) A telefon készülékek mellett a tűzoltóság hívószámát (105) jól láthatóan fel kell tüntetni.  4) A helyiségben a Tűzriadó Terv egy példányát hozzáférhető helyen kell elhelyezni.  5) A helyiségben kiépített áramtalanító kapcsolót és egyéb tűzvédelmi berendezést felirattal kell megjelölni.   6) Az épület lezárt helyiségeinek kulcsait - rendkívüli helyzet esetére - az illetékesek által hozzáférhetően megfelelőn (a helyiség azonosítójával) jelölve kell elhelyezni.    
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A Tűzvédelmi szabályzatot készítette: K-FLÓRIÁN TŰZVÉDELMI KFT. 7630 Pécs, Edison u.33. 

Ruhatár tűzvédelmi használati szabályai 
   1) A ruhatár területén a dohányzás, nyílt láng használata tilos, amelyet figyelmeztető táblával jelölni kell.  2) A ruhatárban   robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, illetve éghető folyadékot tárolni nem szabad!   
Álmennyezet feletti tér tűzvédelmi használati szabályai 
 1) Csak munkavégzés, karbantartás céljából  és csak arra jogosult és megfelelően kioktatott személyek  tartózkodhatnak a térben.  2) Mindennemű anyag tárolása tilos!                       3) A  térben tilos olyan tevékenységet végezni , ami  szikraszóródással, hő fejlődéssel,  tűz keletkezésének veszélyével jár.  4) A térben a  fő veszélyforrást  jelentő villamos kábeleket, berendezéseket időszakosan ellenőrizni kell, a feltárt hibákat azonnal meg kell szüntetni.   
Akkumulátor helyiség tűzvédelmi használati szabályai 
 1) A helyiséget csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni. (Nincs gázképződés.)    
Szabadterekre vonatkozó használati szabályok 
 1. A létesítmény külső közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.  2. A létesítmény  területén lévő szabadtéri parkolónál a gépjárműtárolást az úgy kell végezni, hogy a járművek legalább egyik oldalán az ajtók teljes szélességükben nyithatók legyenek, és az egymás mögött álló járművek között min. 0,8 m távolságot kell tartani.  
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A Tűzvédelmi szabályzatot készítette: K-FLÓRIÁN TŰZVÉDELMI KFT. 7630 Pécs, Edison u.33. 

Gépjárművek parkolása a telephelyen 
 1) A járműre vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartásáért az üzemben tartó illetve a jármű vezetője a felelős.  2) Jármű előmelegítésére csak olyan eszközt, anyagot szabad használni, amely tüzet vagy robbanást nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos.  3) A járó motornál üzemanyagtartályba üzemanyagot tölteni nem szabad.  4) A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos.  5) Leálláskor a jármű villamos berendezését feszültség mentesíteni kell.  6) Gépjárműveket úgy kell a parkírozásnál elhelyezni, hogy azok ajtajai legalább az egyik oldalon teljesen szélességükben nyithatók legyenek az egymás mögött álló gépjárművek között pedig legalább 0,8 méter távolságot kell megtartani. A gépjárműtároló helyet úgy kell használni, hogy a gépjárművek – szükség esetén – gyorsan és biztonságosan eltávolíthatók legyenek  7) Éghető folyadékot, éghető gázt – gépjárműbe épített üzemanyagtartály kivételével – a gépjárművön tárolni nem szabad.  8) Olyan járművet elhelyezni nem szabad, amelyből az üzemanyag folyik vagy csepeg.  9) Gépjárműparkolóban gépjárművön javítást végezni nem szabad.     
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A Tűzvédelmi szabályzatot készítette: K-FLÓRIÁN TŰZVÉDELMI KFT. 7630 Pécs, Edison u.33. 

 
Közösségi létesítmények 
 1) A művelődési, sport- és oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre, valamint az 500 főnél nagyobb befogadóképességű nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalomszerű kulturális és sportrendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény felelős szervezője köteles írásban meghatározni és a 2) rendezvény időpontja előtt 15 nappal azt tájékoztatás céljából a tűzvédelmi hatóságnak megküldeni. 3) A rendezvény felelős szervezője által az (1) bekezdésben meghatározott rendezvényekre vonatkozó biztonsági intézkedés tartalmazza a kiürítési számítást, a rendezvény helyszínén a résztvevők tervezett elhelyezkedését és létszámát, a kiürítési útvonalakat, a kijáratokat, tűzoltási felvonulási utakat és területeket, közművek nyitó és záró szerkezetét feltüntető és az oltóvízforrásokat, a menekülésben korlátoz ott személyek tervezett elhelyezését és létszámát tartalmazó méretarányos helyszínrajzot,  a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait,  a tűz esetén szükséges teendőket és  a tűz jelzésének és oltásának módját. 4) A rendezvény felelős szervezőjének a rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi előírásait tartalmazó iratokat és azok mellékleteit a rendezvényt követően legalább egy évig meg kell őriznie.   
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A Tűzvédelmi szabályzatot készítette: K-FLÓRIÁN TŰZVÉDELMI KFT. 7630 Pécs, Edison u.33. 

 
Szellőztetés 
 1) Olyan tevékenység, amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak hatékony szellőztetés mellett végezhető. 2) Ha a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag jelenléte során vagy ahol robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyag lerakódásával számolni lehet, a szellőztető berendezéseket a gyártó által meghatározott rendszerességgel tisztítani kell. 3) A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos. 4) A hő- és füstelvezető rendszer – általános célú – szellőztetésre igénybe vehető, ha a szellőztetés révén a hő- és füstelvezető rendszerben éghető anyag megjelenésével, lerakódásával, kiválásával nem lehet számolni.   
Hő- és füstelvezetés: lépcsőházak, küzdőtér, zárt közlekedők    

 A sportcsarnok lépcsőházainak hő- és füstelvezetése a létesítéskor kialakított.  A sportcsarnok küzdőterének   hő- és füstelvezetése a létesítéskor kialakított, azaz:  a K-i homlokzaton lévő  és a K-i  lelátóról megközelíthető,   kézi erővel nyitható ablakokon biztosított.         Ny-i bővítmény lépcső és a vele egy légterű közlekedők  a homlokzati nyílászárókon szellőztethetők ki.  
Csatornahálózat 
 1) Robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy I -II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.  2) Abban a létesítményben, ahol a szenny - és csapadékvíz I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot tartalmazhat, a csatornahálózatot berobbanás ellen – az üzemeltetés zavartalanságának biztosításával – vízzárral szakaszokra kell bontani.   
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A Tűzvédelmi szabályzatot készítette: K-FLÓRIÁN TŰZVÉDELMI KFT. 7630 Pécs, Edison u.33. 

Gépi berendezés 
 1) A pinceszinti helyiségben, térben, ahol a 0,8-nál nagyobb relatív sűrűségű tűz- vagy robbanásveszélyes gáz vagy gőz jelenlétével lehet számolni, csak olyan gép és berendezés, eszköz helyezhető el, amely a környezetére tűz- és robbanásveszélyt nem jelent. 2) Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hőfejlődés vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy robbanást idézhet elő, a technológiai szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését és a hőmérséklet vagy nyomás további emelkedését – technológiai utasításban meghatározott biztonsági határérték elérésekor – megszünteti. 3) Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás megakadályozásáról. 4) A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre és környezetére tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg kell előzni. 5) A tűzveszélyes gépeket a gyártó, külföldi termék esetében a forgalomba hozó a biztonságos használatra vonatkozó technológiai, és kezelési utasítással köteles ellátni.   
Tüzelő- fűtőberendezések 
 1) Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást. (A sportcsarnokban távfűtés van, a hőközpont az alagsorban található.)  2) Kiegészítő, elektromos, vagy egyéb fűtőberendezést az épületben csak a létesítmény vezető  engedélyével és a berendezés használati (kezelési) utasításában előírtaknak megfelelően szabad.  3) A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt. A fűtőberendezés és éghető anyag közötti legkisebb távolságot a berendezés használati utasítása szerint kell biztosítani.   
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A Tűzvédelmi szabályzatot készítette: K-FLÓRIÁN TŰZVÉDELMI KFT. 7630 Pécs, Edison u.33. 

Villamos berendezés 
 1) Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent. 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. 3) A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani. 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. 
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A Tűzvédelmi szabályzatot készítette: K-FLÓRIÁN TŰZVÉDELMI KFT. 7630 Pécs, Edison u.33. 

Tűzoltó készülék, felszerelés 
1) Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségeket az 1.sz. táblázat tartalmazza. 2) 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. 3) Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani a. az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként, b. ahol e rendelet előírja és c. jogszabályban meghatározott esetekben a 2. táblázat szerint. 4) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás vagy nem kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben, tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű helyiségeket, amelyek tekintetében –gazdálkodó vagy rendeltetési egységenként – az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. 5) A tűzvédelmi hatóság az (1) bekezdésben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja. 6) 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. 7) Legalább 2 kg töltettömegű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l töltettérfogatú tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.     
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A Tűzvédelmi szabályzatot készítette: K-FLÓRIÁN TŰZVÉDELMI KFT. 7630 Pécs, Edison u.33. 

 A PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT.  –nél a tűzoltó készülék kiosztásnál figyelembe vettük a meglévő tűzoltó készülék állományt, mely megfelel a vonatkozó önálló rendeltetési egység vagy szabadtér területének és oltóanyagegység követelményeinek. Tűzoltó készülékek készenlétben tartása a tűzvédelmi üzemeltetési naplóban írtak szerint.  1. táblázat  

Oltóanyag-egység [OE] 

MSZ EN 3-7 szabvány szerinti tűzosztály 

MSZ EN 1866 szabvány szerinti tűzosztály 
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 
 2. táblázat 
Önálló rendeltetési egység vagy szabadtér alapterületig m2 

Általános esetben Robbanásveszélyes anyag tárolása 
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 
1.000 12 36 
minden további 250 +2 +6 
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A Tűzvédelmi szabályzatot készítette: K-FLÓRIÁN TŰZVÉDELMI KFT. 7630 Pécs, Edison u.33. 

 
PSN ZRT. LAUBER DEZSŐ VÁROSI SPORTCSARNOK 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 10.  TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK ELHELYEZÉSE  
Elhelyezés megnevezése db Tűzoltó készülék fajtája Súlya kg-ban 
 
Alagsor D-i folyosó 1 Porral oltó (ABC)  6 
Alagsor akv. mellett 1 Porral oltó (ABC)  6 
Alagsor K déli oldal 1 Porral oltó (ABC)  6 
Alagsor K közép 1 Porral oltó (ABC)  6 
Alagsor K északi oldal 1 Porral oltó (ABC)  6 
Alagsor É műhely előtt 1 Porral oltó (ABC)  6 
Földszint DK előcsarnok ruhatár 1 Porral oltó (ABC)  6 
Földszint DNY ruhatár 1 Porral oltó (ABC)  6 
Földszint K porta 1 Porral oltó (ABC)  6 
Földszint É ruhatár 1 Porral oltó (ABC)  6 
Küzdőtér DNY sarok 1 Porral oltó (ABC)  6 
Küzdőtér DNY sarok 1 Porral oltó (ABC)  6 
Küzdőtér ÉNY sarok 1 Porral oltó (ABC)  6 
Küzdőtér ÉNY sarok 1 Porral oltó (ABC)  6 
Küzdőtér DK sarok 1 Porral oltó (ABC)  6 
Küzdőtér ÉK sarok 1 Porral oltó (ABC)  6 
Nézőtér DNY raktár bejárat 1 Porral oltó (ABC)  6 
Nézőtér DNY 1 Porral oltó (ABC)  6 
Nézőtér D közép 1 Porral oltó (ABC)  6 
Nézőtér DK 1 Porral oltó (ABC)  6 
Nézőtér E szektor DK 1 Porral oltó (ABC)  6 
Nézőtér E szektor ÉK 1 Porral oltó (ABC)  6 
Nézőtér ÉK 1 Porral oltó (ABC)  6 
Nézőtér É közép 1 Porral oltó (ABC)  6 
Nézőtér ÉNY 1 Porral oltó (ABC)  6 
Emelet K irodák 1 Porral oltó (ABC)  6 
Emelet K kisraktár 1 Porral oltó (ABC)  6 
Álmennyezet bejárat 1 Porral oltó (ABC)  6 
Álmennyezet bejárat 1 Porral oltó (ABC)  6 
Álmennyezet bejárat 1 Porral oltó (ABC)  6 
Bővítmény ÉK földszint 1 Porral oltó (ABC)  6 
Bővítmény földszint közép 1 Porral oltó (ABC)  6 
Bővítmény emelet D 1 Porral oltó (ABC)  6 
Bővítmény emelet WC 1 Porral oltó (ABC)  6 
Álmennyezet D1 1 Porral oltó (ABC)  6 
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PSN ZRT. LAUBER DEZSŐ VÁROSI SPORTCSARNOK 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 10.  TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK ELHELYEZÉSE  
Elhelyezés megnevezése db Tűzoltó készülék fajtája Súlya kg-ban 
 
Álmennyezet D2 1 Porral oltó (ABC)  6 
Álmennyezet D3 1 Porral oltó (ABC)  6 
Álmennyezet É1 1 Porral oltó (ABC)  6 
Álmennyezet É2 1 Porral oltó (ABC)  6 
Álmennyezet É3 1 Porral oltó (ABC)  6 
 
 A hordozható tűzoltó készülék kiosztásnál figyelembe vettük a helyszíni felmérést.   
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Tűzoltási út, terület és egyéb utak 
 1) A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére. 2) Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolója, a közmű nyitó – és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, valamint hő - és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzvédelmi berendezés, f elszerelés és készülék hozzáférésének, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. 3) Az üzemi és tárolóhelyiségekben – a 400 m2-nél kisebb alapterületű helyiség és az állványos raktározás kivételével – a 2,4 méteres és az ennél szélesebb utak széleit jól láthatóan meg kell jelölni. Nem kell megjelölni azokat az utakat, amelyeket falsík, beépített gépsorok és berendezések határolnak. 4) A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket – kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat –, míg a helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad. 5) Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el. Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le. 6) A menekülésre számításba vett közlekedőkben, nem füstmentes lépcsőházakban és a pinceszinti helyiségekben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják. 7) Tömegtartózkodásra szolgáló vagy a vonatkozó jogszabály szerinti zenés, táncos rendezvények tartására szolgáló helyiségben égéskésleltető szerrel hatékonyan kezelt dekoranyagok vagy akkreditált laboratórium által igazolt, a vonatkozó műszaki követelmény szerinti 1-es osztálynak megfelelő függönyök alkalmazhatóak. 8) Épületek menekülési útvonalai nem szűkíthetők le.   
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Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység 
/Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározása, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolása, meghatározása/  1) Tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár, 2) Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. 3) Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen végezhető. 4) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet – a (5) bekezdésben 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 személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége. 5) 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. 6) Ha az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.  7) A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével (Vári Attila) vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki. 8) 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. 9) Jogszabályban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet. 10) 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. 11) A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a m unkát végző személy, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani. 
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12) 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. 13) 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. 14) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeinek írásbeli meghatározására nyomtatvány a 2.sz. mellékletben található    
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Dohányzás 
 1) Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. 2) Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel kell jelölni. 3) Dohányzás leszabályozása a külön vezérigazgatói utasításban foglaltak szerint. 4) Dohánynemű és gyufaszál gyűjtésére nem éghető anyagú hamutartót kell elhelyezni. A hamutartók ürítésekor meg kell győződni, hogy nincs-e parázsló cigarettavég.    
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Tárolás szabályai 
 1) Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget. 2) Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előterében mindennemű tárolás tilos. 3) A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot – ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták forgalomba – a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni. 4) Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét naponta vagy – ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik – folyamatosan ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni. 5) A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.   
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Tárolás egyéb közösségi rendeltetés esetén 
 1) Kereskedelminek nem minősülő közösségi rendeltetés esetén csak a rendeltetésnek megfelelő tevékenységhez szükséges, legfeljebb az OTSZ 17. mellékletben foglalt 2. táblázat szerint meghatározott mennyiségű I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék és robbanásveszélyes osztályú aeroszol tárolható. 2) Az (1) bekezdés szerinti anyagok maximális tárolási mennyisége a) fémszekrényben 20 liter, b) robbanásgátló szekrényben 50 liter, c) folyadéktárolásra alkalmas tűzálló szekrényben 60 liter. 3) A (2) bekezdésben szereplő szekrényeken kívül legfeljebb 5 liter anyagmennyiség tárolható helyiségenként. 4) Szállítás közben az éghető folyadékot tartalmazó edényeket úgy kell elhelyezni, hogy azok ne borulhassanak fel vagy sérülhessenek meg. 5) Éghető folyadékot tartalmazó üvegedények és az ezeket tartalmazó göngyölegek egymásra helyezve nem szállíthatók. 6) Kézi erővel legfeljebb 20 liter éghető folyadék szállítható.      
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Járművek 
 1) A járművön a vonatkozó jogszabály szerint elhelyezett tűzoltó készüléknek állandóan hozzáférhetőnek és vontatás esetén a vontató és a szállítmány tűzvédelmére egyaránt felhasználhatónak kell lennie. 2)  A jármű előmelegítésére csak olyan eszköz, anyag használható, amely tüzet vagy robbanást nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos. 3) A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni tilos. 4) A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos. 5) Gépjármű épület kapualjában – a családi házak kivételével – nem tárolható. 6) Gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejteni, a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag -ellátó berendezésen javítást végezni tilos.   
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V./Oktatás, képesítések 
/A tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelmények/   A munkáltató köteles gondoskodni, hogy a munkavállalók oktatás keretében a tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.  Az a munkavállaló, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkezik az adott tevékenységgel nem foglalkoztatható.  Az oktatás munkába állás előtt, majd rendszeresen továbbképzés keretében legalább évente ismétlődő oktatásban történik.  Az oktatás elsajátításának tényéről az oktatást végzőnek visszakérdezés formájában meg kell győződnie.  Az oktatás tényét dokumentálni kell és azt az oktatást végző (szervezeti egység vezetője, munkáltatója) köteles megőrizni.     Az oktatás alapját a tűzvédelmi szabályzatban rögzített előírások valamint a tűzvédelmi szakember által összeállított oktatási tematika kell, hogy képezzék.   Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörök a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján:   1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.  2. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.  3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.  /Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a személynek is, aki az 1. melléklet 1-9., és 12-13. pontjában meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja./   A gazdálkodó szervezetnél jelenleg nincs tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör. 
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VI./ Tűzjelzés, tűzoltás 
/A munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai/   Teendők tűz esetén: Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni az alábbi telefonszámok valamelyikén:   
VESZÉLYHÍVÓSZÁMOK  TŰZJELZÉS TARTALMA 
TŰZOLTÓSÁG 105 1. tűzeset pontos helye, címe 2. mi ég, milyen káreset történt 3. mi van veszélyben 4. emberélet van-e veszélyben 5. a bejelentő nevét, telefonszámát 

RENDŐRSÉG 107 
MENTŐSZOLGÁLAT 104 
NEMZETKÖZI SEGÉLYHÍVÓ 112 
 /A nyilvános távbeszélő készülékek valamint a fővonalú telefonkészülékek mellett a tűzoltóság hívószáma és az egységes segélyhívó szám jól láthatóan fel vannak tüntetve./  Létesítményben tartózkodók riasztása:  A tűzesetet először észlelő személy köteles haladéktalanul élőszóval, vagy bármilyen más eszköz igénybevételével riasztani az ott tartózkodókat.   A tűz oltását késedelem nélkül meg kell kezdeni, a legközelebb elérhető és az adott tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel vagy fali tűzcsappal illetve a létesítmény területén lévő föld feletti tűzcsappal.   A tűz oltását megszakítás nélkül folytatni kell a tűz teljes oltásáig - amíg az életveszély nélkül lehetséges - illetve a tűzoltóság kivonulásáig. A tűzoltóság kiérkezéséig az ajtókat, kapukat ki kell nyitni.    Elektromos tűz esetén első teendőként a feszültségmentesítést kell végrehajtani. /Elektromos tüzet vízzel oltani tilos!/  
Közművek elzáró szerelvényeinek helyei 
Áramtalanítás (villamos főkapcsoló) Épület DK-i sarkánál, táblával jelölve 
Gáz elzárás (gáz főelzáró) - 
  
Tűzoltáshoz vízvétel 
Fali tűzcsap 9 db falitűzcsap a főépületben 
Tűzcsap föld feletti  Udvarban a strand Nyugati oldalán 
Oltóvíztároló medence - 
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Kulcsok elhelyezése 
Létesítmény (épület) kulcsai Kiss Mihály üzemvezető 
Helyiségek kulcsai Kiss Mihály üzemvezető 
   
Tűz esetén értesítendő személyek 
Felelős vezető Gáll Péter létesítményvezető tel: 06- 20/388-5330 
Tűzvédelmi kapcsolattartó : 06- 20/447-6210 
Ügyeleti gépész: 06-20/459-4160 
  Mentési munka alkalmával a sérült személyeket elsősegélyben kell részesíteni. A megmentett javakat megfelelő biztonságos távolságra kell hordani, őrzéséről gondoskodni kell.  A tűzoltóság megérkezéséig a felelős vezető, távollétében a kijelölt helyettese köteles irányítani, a rendet fenntartani.  Az oltásban, mentésben az ott tartózkodók kötelesek közreműködni.      
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VII./ Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat  
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Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat általános előírások 
 Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról az 1.sz. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.  Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.  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 10 munkanapon belül gondoskodni,  1. ha az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tűzeset, tűzriadó gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy 2. az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő működésre.  Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell végezni és annak eredményét írásban kell dokumentálni.  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.   Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét, szemrevételezéssel, és ha e rendelet előírja, gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett műszaki megoldás működőképességét, ennek keretében ellenőrzi az előírtakat,  Az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban dokumentálja és a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jelzi.  Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás 1. kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről, 2. sértetlen állapotáról, 3. észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről, 4. működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről, 5. működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki megoldás állapotáról és 6. működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környezeti körülmények jelenlétéről való szemrevételezéses meggyőződést.  
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Az üzemeltetői ellenőrzés kiváltható automatikus ellenőrzéssel, ha az automatikus ellenőrző rendszer az üzemeltetői ellenőrzést végző személy feladatát az előírt gyakorisággal ellátja és az ellenőrzés elvégzését és eredményét hatósági ellenőrzés során bemutatható formában dokumentálja.   A jogosult személy az időszakos felülvizsgálat során 1. vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás megtörténtét, dokumentálását, szükségességét, 2. szemrevételezéssel, gyakorlati próbával, szükség szerint megbontással, szét- és összeszereléssel, méréssel és a mérési eredmények értékelésével meggyőződik a működőképességről és a hatékonyságról, 3. a felülvizsgálat elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja és 4. a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az ellenőrzés befejezését követően azonnal az üzemeltetőnek írásban jelzi.  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.  A jogosult személy a karbantartás során 1. vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos felülvizsgálat megtörténtét, dokumentálását, szükségességét, 2. elvégzi a gyártó által előírt karbantartási feladatokat, 3. a karbantartás elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja, 4. 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 5. indokolt esetben az üzemeltetőnek javaslatot tesz a karbantartás gyakoriságának sűrítésére.  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 fentiek figyelembevételével állapítja meg.  Súlyos, haladéktalanul javítandó hibának minősül 1. a tűz- vagy robbanásveszélyt okozó hiba vagy 2. az érintett műszaki megoldás tűzvédelmi rendeltetésének betöltését gátló hiba.  
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Az üzemeltetőnek a felülvizsgálat, karbantartás, javítás idején csökkenő védelmi szintet alkalmas megoldásokkal ellensúlyoznia kell. Az ellensúlyozás keretében az üzemeltető a vonatkozó műszaki követelményben foglalt megoldást alkalmaz, felfüggeszti az üzemelést, használatot, tevékenységet a védelmi szint helyreállásáig, azonos védelmi szintet biztosító tartalék műszaki megoldásokat helyez készenlétbe vagy a tűzvédelmi hatósággal előzetesen egyeztetett más megoldást alkalmaz.  Az üzemeltető kötelezettségeinek végrehajtását más személy vagy szervezet írásos megállapodásban teljes körűen vagy részben átvállalhatja. A más személy vagy szervezet kötelességei megegyeznek az üzemeltetőével.  Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés megfelelő végrehajtásához szükséges ismeretekkel és az üzemeltető által kiállított, erre vonatkozó írásbeli meghatalmazással.  
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Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása 
 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.  Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.  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.  A vizsgálatot a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló is végezheti. Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak megszüntetéséről.  /A negyedéves időszakot a tűzvédelmi hatóság döntése esetén 1 hónapra kell lerövidíteni, ha azt környezeti körülmény vagy egyéb veszély indokolja./  A készenlétben tartó gondoskodik a készenlétben tartott tűzoltó készülékek az 1.sz. táblázatban meghatározott időközönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült, kiürített tűzoltó készülékek újratöltéséről.  A ciklusidők számítása alapkarbantartás esetében a legutolsó karbantartástól, első alapkarbantartás esetén a gyártási vagy végellenőrzési időponttól, közép- és teljes körű karbantartás esetében a tűzoltó készüléken feltüntetett gyártási időponttól történik. /Ha gyártási időpontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31., ha a gyártás éve és negyedéve van jelölve, az adott negyedév első hónapjának utolsó napja a gyártási időpont./   
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A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet, mely tartalmazza a) a létesítmény nevét és címét, b) a tűzoltó készülékek típusjelét, c) a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely vagy a tűzoltó készülék gyártási száma 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.  A szén-dioxiddal oltó és a hajtóanyagpalack kivételével a tűzoltó készülékek és alkatrészek élettartama nem haladhatja meg a 20 évet.  A tűzoltó készülékek selejtezéséről a tulajdonos gondoskodik.    
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Tűzoltóvízforrások felülvizsgálata 
 A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák (ezen alcím vonatkozásában, a továbbiakban együtt: felülvizsgálat) elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik.  A felülvizsgálatot – a fali tűzcsapszekrényeknek a felelős személy általi szokásos ellenőrzését kivéve – tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti.  A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik, amely a meghibásodott tűzoltóvízforrások és azok szerelvényeinek javítására, szükség esetén cseréjére azonnal intézkedik.  Az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet a tűzoltóvízforrásokról nyilvántartással rendelkezik. A nyilvántartás vezetése a felülvizsgálatot végző személy kötelessége.  A tűzoltóvízforrásokról vezetett nyilvántartás tartalmazza a) a tűzoltóvízforrás egyértelmű azonosítását, b) a felülvizsgálat időpontját, c) a felülvizsgálatot végző nevét, szakvizsga-bizonyítványának számát és d) a felülvizsgálat megnevezését és megállapításait.   A tűzoltóvízforrások felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végző személy minden esetben megvizsgálja a) a tűzoltó-vízforrások jelzőtábláinak meglétét, adatainak helyességét és épségét, b) az előírt feliratok, jelzések meglétét, olvashatóságát, c) a (szabadtéri) tűzoltóvízforrásoknak az év minden szakában tűzoltógépjárművel történő megközelíthetőségét, a szerelvények hozzáférhetőségét, a szerelvények és a tartozékok rendeltetésszerű használhatóságát, d) a korrózió elleni védelem épségét, elvégzi a) a vízhálózatról működő tűzoltóvízforrások esetében a hálózat átöblítését a mechanikai szennyeződésektől mentes víz megjelenéséig és b) a korrózióvédelem sérülése esetén az üzemben tartásért felelős szervezet írásbeli értesítését.  Száraz felszálló vezetékkel kialakított fali tűzcsapot és szekrényt (a továbbiakban: száraztűzivízvezeték-rendszert) legalább félévenként kell felülvizsgálni és ötévenként nyomáspróbázni.  A száraztűzivízvezeték-rendszer féléves felülvizsgálata során a fentiekben meghatározott általános feladatokon felül a felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi 
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a) a betáplálási pont tűzoltógépjárművel történő akadálytalan megközelíthetőségét, b) a száraz felszállóvezeték betáplálási pontján 2 db „B” jelű csonkkapocs meglétét, c) a szekrények akadálytalan megközelíthetőségét,  d) az ajtók értelemszerű és megfelelő működését, e) a szerelvények épségét, működtethetőségét, f) a szekrényben a tűzcsap és a rászerelt „C” jelű csonkkapocs és az azt lezáró kupakkapocs meglétét, g) szekrény nélküli kiépítés esetén a szabad megközelíthetőséget, az elzáró szerelvények, a csonkkapcsok és a kupakkapcsok meglétét és h) a csővezeték légteleníthetőségét.  A felülvizsgálatot végző személy a tapasztalt hiányosságok esetén írásban értesíti a tűzoltóvízforrás üzemben tartásáért felelős szervezetet, vagy a hiányosságot azonnal megszünteti.  A tűzcsapszekrényből az oda nem illő tárgyakat a felülvizsgálatot végző személy eltávolítja.  Föld alatti és föld feletti tűzcsapok esetében az épületek, építmények használatba vételi eljárása során a kérelem benyújtása előtt legfeljebb fél évvel korábban készült, a legkedvezőtlenebb fogyasztási időszakban végzett, a tűzcsapok vízhozamának méréséről felvett vízhozammérési jegyzőkönyvvel igazolni kell az előírt oltóvíz mennyiség meglétét. A mérést az épület, építmény 100 m-es körzetén belüli tűzcsapok egyidejű működésével kell elvégezni. Ha az oltáshoz szükséges oltóvíz víztározóról és vízhálózatról együttesen került biztosításra, akkor a vízhozammérés csak a vízhálózatból kiveendő vízmennyiségre vonatkozik.  A földalatti és föld feletti tűzcsapokat legalább félévenként a gyártó előírásai és a jogszabályban meghatározott általános feladatok alapján kell felülvizsgálni, és évenként teljes körű felülvizsgálatot kell végezni.  
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A Tűzvédelmi szabályzatot készítette: K-FLÓRIÁN TŰZVÉDELMI KFT. 7630 Pécs, Edison u.33. 

A föld feletti tűzcsapok éves teljes körű felülvizsgálata során a féléves felülvizsgálat feladatain felül a felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi a) a csonkkapcsok állapotát, rögzítettségét, b) a tömítések épségét, állapotát, c) a kupakkapcsok állapotát, szerelhetőségét,  d) tömítéssel ellátott kupakkapocsnál a tömítés épségét, állapotát, e) az elveszés elleni biztosítás meglétét, f) a biztonsági ház, házak állapotát, nyithatóságát, zárhatóságát, g) a kupakkapcsok levétele után a tűzcsapszelep működtetésével a tűzcsap üzemképességét, h) a tűzcsapban mérhető statikus nyomást, i) a tűzcsap kifolyási nyomását 200 mm2 kiáramlási keresztmetszetnél vagy a tűzcsap vízhozamát és j) a víztelenítő rendszer működését.  A földalatti tűzcsapok féléves felülvizsgálatakor a jogszabályban meghatározott általános feladatokon felül a felülvizsgálatot végző személy elvégzi a) a tűzcsap környezetének tisztítását, b) a tűzcsapszekrény nyithatóságának ellenőrzését,  c) a tűzcsapszekrény kitisztítását, d) a fejszerelvényt védő fedél vagy menetes záró- vagy védősapka állapotának és földalatti tűzcsapkulccsal történő nyithatóságának ellenőrzését, e) a ház és a szelep szivárgásának ellenőrzését, f) a víztelenítő rendszer ellenőrzését és g) a csatlakozó menet zsírozását. A földalatti tűzcsapszekrények esetében a nyitott fedél nem akadályozhatja a tűzcsap működtetését.  A földalatti tűzcsapok éves teljes körű felülvizsgálata során a féléves felülvizsgálat feladatain felül a felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi a) csatlakozófej állapotát, illeszkedési próbával a menet épségét, a tömítő felület állapotát, b) üzempróbával a tűzcsap működését, c) a tűzcsapban mérhető statikus nyomást, d) a tűzcsap kifolyási nyomását 200 mm2 kiáramlási keresztmetszetnél vagy a tűzcsap vízhozamát és e) a víztelenítő rendszer működését. 
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A Tűzvédelmi szabályzatot készítette: K-FLÓRIÁN TŰZVÉDELMI KFT. 7630 Pécs, Edison u.33. 

A fali tűzcsapszekrények felülvizsgálata feleljen meg a vonatkozó műszaki követelménynek vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtson.   A szerelvényszekrények és szerelvényei, tartozékai legalább félévenkénti felülvizsgálatáról és évenként teljes körű felülvizsgálatáról az üzemben tartásért felelős szervezet gondoskodik.  A felülvizsgálat gyakoriságának megállapítása a kérdéses szekrény környezeti körülményei, a tűzveszély és kockázat figyelembevételével történik.   A legalább félévenkénti felülvizsgálat a jogszabályban meghatározott általános feladatokon túl kiterjed arra, hogy a) a szerelvényszekrény kielégíti-e a vonatkozó műszaki követelmény előírásait, b) a szerelvényszekrény elhelyezkedése jól láthatóan jelölt-e, c) a fali felfüggesztés esetén a felfüggesztő szilárd és a célnak megfelelő-e, d) a szerelvényszekrény sérülésmentes, ajtaja szabadon nyitható-e, e) az előírt szerelvények, tartozékok megtalálhatók-e, f) a szerelvények, tartozékok rögzítettek-e és g) van-e megfigyelhető hiányosság, korrózió okozta vagy egyéb károsodás akár a szerelvényszekrényen, akár a benne lévő szerelvényeken, tartozékokon.  A felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi a tárolt szerelvények, tartozékok és a szerelvényszekrény sérülésmentességét, a tartozékként elhelyezett vízzáró lapos tömlőket áthajtogatja, az áthajtogatás során szemrevételezéssel ellenőrzi a tömlő állapotát és a korrodált vagy sérült szerelvényről, tartozékról írásban értesíti az üzemben tartásért felelős szervezetet.  Az éves teljes körű felülvizsgálat során a jogszabályban meghatározott általános feladatokon és az előírt féléves feladatokon felül a felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi a) a szerelvényszekrényben elhelyezett szerelvények, tartozékok állapotát, b) a föld alatti vagy föld feletti tűzcsapkulcs vagy az egyetemes kapocskulcsok megfelelősségét és biztonságos használhatóságát gyakorlati próbával; a kulcsokon rendellenes deformáció, repedés nem megengedett, c) az állványcső működtethetőségét vagy az áttétkapocs állapotát és d) a sugárcső biztonságos és könnyű működtethetőségét, elvégzi a szerelvényszekrényen és a szerelvényeken, tartozékokon a gyártó által előírt karbantartásokat és a vizsgálat során nem megfelelőnek minősített szerelvényekről, tartozékokról írásban értesíti az üzemben tartásért felelős szervezetet.  A szerelvényszekrényekben elhelyezett állványcsövet, nyomótömlő-szerelvényt, áttétkapcsot 5 évenként nyomáspróbának kell alávetni.      
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Tűzjelző berendezés ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat 
 Az üzemeltető felelőssége: Gondoskodik az üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról, azok eredményeit írásban kell dokumentálni Gondoskodik a hibák kijavításáról (azonnal- tűz- robbanásveszélyt okozó hiba, az érintett műszaki megoldás tűzvédelmi rendletetésének beöltését gátló hiba, egyéb esetben 10 munkanapon belül) Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés megfelelő végrehajtásához szükséges ismeretekkel és az üzemeltető által kiállított, erre vonatkozó írásbeli meghatalmazással. Beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés kezelését csak annak működésére kioktatott személy végezheti (évente szükséges az oktatásuk) A naplót az utolsó bejegyzéstől számított legalább öt évig meg kell őrizni.  Üzemeltetői ellenőrzések (írásban történő dokumentálása a Tűzvédelmi üzemeltetési naplóban történik)  Naponta: A tűzjelző központja felügyeletével és kezelésével megbízott személy (ek)  Feladata: 1. ha a rendszer nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibát az üzemeltetési naplóba bejegyezték-e, és, ha a hiba szakképzett beavatkozást igényel – nem a hálózat időleges kimaradásáról van szó –, értesítették-e a karbantartót, 2. az előző nap bejegyzett hibára történt-e megfelelő intézkedés, 3. a tűzjelző központ valamennyi állapotjelzője működik-e. 4. az ellenőrzés célja, hogy megállapítást nyerjen a belső hangjelző, a központ fényjelző és információ-kijelzői megfelelően működik-e. 5. vizsgálja, hogy az ellenőrzés a gyártó által javasolt módon történik.  Havonta: A tűzjelző berendezés megfelelő működésének, a személyi, környezeti és műszaki feltételek ellenőrzésével megbízott személy – felelős személy Feladata: 1. vizsgálja a napi ellenőrzések tapasztalatait 2. vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét, 3. az üzemeltetési naplót folyamatosan vezetik-e, 4. a felügyeletet ellátók részt vettek-e megfelelő oktatáson, 5. a nyomtatók működéséhez szükséges eszközök, anyagok (papír festék, festékszalag) rendelkezésre állnak-e.    
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Háromhavonta: A tűzjelző berendezés megfelelő működésének, a személyi, környezeti és műszaki feltételek ellenőrzésével megbízott személy – felelős személy Feladata: 1. vizsgálja, hogy az ellenőrzés a gyártó által javasolt módon történik. 2. történtek-e az épület használatában, technológiájában, kialakításában olyan változások, amelyek befolyásolják a tűzjelző berendezés működését, különösen az automatikus érzékelők érzékelési képességét, a kézi jelzésadók hozzáférhetőségét, a hangjelzők hallhatóságát és 3. a jelzések beazonosítására vonatkozó kimutatások, rajzok rendelkezésre állnak-e, a grafikus megjelenítő eszköz üzemképes-e.   Időszakos felülvizsgálatok és karbantartás (képesítéssel rendelkező személy végezheti, az ellenőrzések szempontjait az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza, írásban történő dokumentálása a Tűzvédelmi üzemeltetési naplóban történik) Felülvizsgálatok (a karbantartások ezzel egyidejűleg történnek): 1. Féléves 2. Éves 3. Rendkívüli: tűzeset után, téves, hamis riasztás esetén, a rendszer meghibásodása esetén, a rendszer helyszíni vagy távolról történő változtatása esetén, hosszú üzemszünet (30 nap) után és új karbantartóval kötött szerződés után.    
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 Feladatai: Naponta: 1. ha a rendszer nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibát az üzemeltetési naplóba bejegyezték-e, és, ha a hiba szakképzett beavatkozást igényel – nem a hálózat időleges kimaradásáról van szó –, értesítették-e a karbantartót, 2. az előző nap bejegyzett hibára történt-e megfelelő intézkedés, 3. a tűzjelző központ valamennyi állapotjelzője működik-e. 4. az ellenőrzés célja, hogy megállapítást nyerjen a belső hangjelző, a központ fényjelző és információ-kijelzői megfelelően működik-e. 5. vizsgálja, hogy az ellenőrzés a gyártó által javasolt módon történik.  Havonta: 1. vizsgálja a napi ellenőrzések tapasztalatait 2. vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét, 3. az üzemeltetési naplót folyamatosan vezetik-e, 4. a felügyeletet ellátók részt vettek-e megfelelő oktatáson, 5. a nyomtatók működéséhez szükséges eszközök, anyagok (papír festék, festékszalag) rendelkezésre állnak-e.  Háromhavonta: 1. vizsgálja, hogy az ellenőrzés a gyártó által javasolt módon történik. 2. történtek-e az épület használatában, technológiájában, kialakításában olyan változások, amelyek befolyásolják a tűzjelző berendezés működését, különösen az automatikus érzékelők érzékelési képességét, a kézi jelzésadók hozzáférhetőségét, a hangjelzők hallhatóságát és 3. a jelzések beazonosítására vonatkozó kimutatások, rajzok rendelkezésre állnak-e, a grafikus megjelenítő eszköz üzemképes-e.     
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Villamos és egyéb biztonságtechnikai felülvizsgálatok,  ellenőrzések 
 A felülvizsgálati jegyzőkönyvek egy példányát a tűzvédelmi iratgyűjtőben a helyszínen kell tartani. A felülvizsgálati jegyzőkönyveket ellenőrzés alkalmával be kell tudni mutatni. A felülvizsgálatok szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.  
A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata Időköz (legalább ) 
300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén 

3 évenként 

minden egyéb esetben 6 évenként 
 
Villámvédelem felülvizsgálata Időköz (legalább ) 
a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén  

3 évenként 

egyéb esetben 6 évenként 
 
A z elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata  Időköz (legalább ) 
meglévő építmény, szabadtér elektrosztatikus védelmén  (ha gyártó, telepítő a műszaki leírásban, dokumentációban vagy a  telepítési technológiai dokumentációban nem rendelkezik ennél rövidebb időtartamról) 

3 évenként 

  
Gázüzemű berendezések felülvizsgálata  Időköz (legalább ) 
gépkönyv szerint, fűtési szezon előtt és közben évenként 
biztonságtechnikai ellenőrzések   5 évenként 
 
Kémények felülvizsgálata Időköz (legalább ) 
kémények felülvizsgálata, tisztítása  évenként 
tömörségi vizsgálat 4 évenként 
 Amennyiben a felülvizsgáló bármely fenti felülvizsgálatnál hiányosságokat tapasztal, úgy a minősítő iratban feltárt meghatározásokat a megadott naptári határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon kell igazolni.     
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VIII./ Mellékletek 
  



(1.sz. melléklet) Táblázat az ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat fejezethez 
 

  A B C D 
1 

érintett műszaki megoldás 
üzemeltetői ellenőrzés időszakos felülvizsgálat karbantartás 

2 ciklusidő dokumentálás szükségessége és módja ciklusidő dokumentálás szükségessége és módja ciklusidő dokumentálás szükségessége és módja 

3 tűzoltó készülék 3 hónap  (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló nincs követelmény 
6 hónap  (+ 1 hónap)1) 12 hónap  (+ 1 hónap),2) 5 év (+ 2 hónap), 10 év (+ 2 hónap) 

tűzvédelmi üzemeltetési napló 

4 
fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték 

6 hónap  (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló 12 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló 
Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg 

tűzvédelmi üzemeltetési napló 

5 beépített tűzjelző berendezés 
1 nap, 1 hónap, 3 hónap  (+ 1 hét) 

tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 hét), 12 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló 
Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg 

tűzvédelmi üzemeltetési napló 

6 beépített tűzoltó berendezés 1 hét, 1 hónap tűzvédelmi üzemeltetési napló 12 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló 
Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg 

tűzvédelmi üzemeltetési napló 

7 tűz- és hibaátjelző berendezés 1 nap tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló 
Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg 

tűzvédelmi üzemeltetési napló 

8 tűzoltósági kulcsszéf 1 nap tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló 
Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg 

tűzvédelmi üzemeltetési napló 

9 tűzoltósági rádióerősítő nincs követelmény 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló 
Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg 

tűzvédelmi üzemeltetési napló 

10 tűzoltó felvonó 3 hónap  (+ 1 hét) 
tűzvédelmi üzemeltetési napló 12 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló 

Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg 
tűzvédelmi üzemeltetési napló 
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11 evakuációs hangrendszer 1 nap tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló 
Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg 

tűzvédelmi üzemeltetési napló 

12 biztonsági világítás 1 hónap tűzvédelmi üzemeltetési napló 12 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló 
Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg 

tűzvédelmi üzemeltetési napló 

13 pánikzár, vészkijárati zár, vészkijárat biztosító rendszer 
Minden rendezvény előtt , de legalább 3 hónap (+ 1 hét) 

tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló 
Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg 

tűzvédelmi üzemeltetési napló 

14 
tűzgátló lezárások 

tűzgátló nyílászárók 1 hónap tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló 
Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg 

tűzvédelmi üzemeltetési napló 

15 tűzgátló záróelemek nincs követelmény 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló 
Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg 

tűzvédelmi üzemeltetési napló 

16 

hő és füst elleni védelem megoldásai 

füstelvezető, légpótló szerkezet 3 hónap  (+ 1 hét) 
tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló 

Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg 
tűzvédelmi üzemeltetési napló 

17 füstelszívó, légpótló ventilátor 3 hónap  (+ 1 hét) 
tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló 

Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg 
tűzvédelmi üzemeltetési napló 

18 füstmentesítő ventilátor 3 hónap  (+ 1 hét) 
tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló 

Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg 
tűzvédelmi üzemeltetési napló 

19 füstcsappantyú, zsalu 3 hónap  (+ 1 hét) 
tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló 

Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg 
tűzvédelmi üzemeltetési napló 

20 füstgátló nyílászáró 3 hónap  (+ 1 hét) 
tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló 

Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg 
tűzvédelmi üzemeltetési napló 

21 mobil füstkötény 3 hónap  (+ 1 hét) 
tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló 

Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg 
tűzvédelmi üzemeltetési napló 

22 biztonsági tápforrásnak minősülő dízelaggregátor 1 hónap  (+ 3 nap) 
tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló 

Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg 
tűzvédelmi üzemeltetési napló 

23 biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes 1 hónap  (+ 3 nap) tűzvédelmi üzemeltetési 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal tűzvédelmi üzemeltetési napló 
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tápegység napló egyidejűleg 
 
  



(2.sz. melléklet) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeinek írásbeli meghatározása 
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeinek írásbeli meghatározása 
A munkát elrendelő neve:  
A munkát végző neve:    
A munkát végző tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának száma:  
A tűzveszélyes munka végzését engedélyezem a következő feltételekkel:  
A tevékenység ideje:  
A tevékenység helye:    
A tevékenység leírása: 

Tűzoltó felszerelés, tűzoltó készülék meghatározása: 

Felügyelet (szükség esetén műszeres) biztosítása:  
A munkavégzés során a következő külön előírásokat kell betartani:  
A tűzveszélyes munka helyét meg kell tisztítani a gyúlékony anyagoktól és a hulladékoktól. A munkavégzés helyétől a gyúlékony anyagokat 5 m-re kell eltávolítani, és azokat célszerű átnedvesített ponyvával letakarni. 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. Egyéb a helyszínre vonatkozó konkrét követelmények: 

Kelt: Év Hó Nap a munkát elrendelő aláírása    
Az engedély előírásait  és a tűzvédelemre vonatkozó tudnivalókat tudomásul vettem és betartom. a munkát végző aláírása 
Külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenységet egyeztette:   Név 

Aláírás: 
A helyi sajátosságoknak megfelelő tűzvédelmi előírások kiegészítése: 
A tevékenységet követő munkavégzés helyszínének átadása-átvétele: Időpontja:  Év:  Hó: Nap: Óra: Perc: 

átadó aláírása átvevő aláírása 
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(3.sz. melléklet) Megbízások 
  

Megbízás tűzvédelmi eszköz- berendezés felügyeletére, kezelésére, felülvizsgálatára 
 Alulírott Vári Attila mint a PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT.  felelős vezetője megbízom a megadott munkavállalókat  a következő üzemeltetői feladatok ellátásával  Megbízásra vonatkozó hely: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 10. /Jelen megbízás aláírásával a megbízott munkavállaló tudomásul veszi, hogy a megbízásban szereplő felügyeletet, kezelést, felülvizsgálatot jelen szabályzatban foglaltak valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai alapján köteles végezni/  

Megbízás tárgya Megbízott neve, adatai Megbízott aláírása Feladat Időtartam (tűrési idő) 
Tűzoltó készülék üzemeltetői ellenőrzés 

3 hónap  (+ 1 hét)    
fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték 

6 hónap  (+ 1 hét)   

biztonsági világítás 1 hónap   
pánikzár, vészkijárati zár, vészkijárat biztosító rendszer 

Minden rendezvény előtt , de legalább 3 hónap (+ 1 hét)   
füstgátló nyílászáró 3 hónap  (+ 1 hét)   
tűzgátló nyílászárók 1 hónap   

Tűzjelző berendezés 
napi (felügyelet és kezelés)   
havi (ellenőrzés)   
3 havi (ellenőrzés) (+ 1 hét)   

beépített tűzoltó berendezés 1 hét, 1 hónap   
     
     
Megbízás dátuma: A megbízás időtartama: visszavonásig Megbízó aláírása: 
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(4.sz. melléklet) Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer 
 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.  Biztonsági jelekkel kell megjelölni az elhelyezett: 1. tűzoltó készülékeket, 2. fali tűzcsapokat,  3. tűzcsapszerelvény-szekrényeket,  4. a száraz oltóvízvezeték betáplálási és vízkivételi pontjait, 5. bármely tartózkodási helyről nem látható tűzjelző kézi jelzésadókat, 6. kézi indítású tűzoltó-technikai termékek kezelő szerkezeteit és 7. beépített tűzoltó berendezés oltóközpontjainak bejáratát.  A helyiség bejáratánál, a helyiségben vagy az érintett szabadtéren tiltó jellel kell jelölni: 1. a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát, 2. a dohányzás tilalmát és 3. a vízzel oltás tilalmát.  A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek.  A füstgátló ajtókat „Füstszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell.” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben. A tűzszakaszhatáron lévő tűzgátló ajtókat „Tűzszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell.” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.  Kívülről vagy belülről megvilágított magasan, vagy ha nem lehetséges, középmagasan elhelyezett menekülési jeleket kell létesíteni  a) az AK, KK és MK osztályú épület menekülési útvonalán vagy b) a 100 fő feletti befogadóképességű helyiségben. Ezen esetekben a 2. és 3. ábra szerint a kijárati és vészkijárati ajtót az ajtó fölött, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó mellett elhelyezett menekülési jellel kell megjelölni. A menekülési jelet tilos az ajtóra szerelni.   A pánikrúddal ellátott ajtókon jelölni kell azok nyitási mechanizmusát a kezelésükre utaló biztonsági jellel.  Az épületben elhelyezett felvonók esetén a biztonsági felvonóknál az erre vonatkozó, hagyományos felvonóknál, pedig a vonatkozó műszaki követelmény szerinti a „Tűz esetén a liftet használni TILOS!” biztonsági jelet kell valamennyi szinten elhelyezni. Közösségi épületekben, ha külföldi személyek is előfordulhatnak, a biztonsági jeleket angol és német 
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nyelven, valamint a nagy számban előforduló külföldi személyek anyanyelvén is fel kell tüntetni vagy ezeket helyettesítő piktogramot kell elhelyezni.   1. ábra,  A tűzvédelmi jel rögzítési magassága 

       2. ábra,  A menekülési jelek elhelyezése 

   3. ábra,  A biztonsági jelek elhelyezésének változatai 
Ábra Leírás 
1.    Típus Sík jel fallal párhuzamos felszerelése. 
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 2.    Típus 

 

Falra merőlegesen szerelt kétoldalas jel. 

3.    Típus 

 

Mennyezetre függesztett, kétoldalas jel. 

P. Típus 

 

Panoráma jel, ez biztosítja a legjobb láthatóságot. 
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(6.sz. melléklet) TŰZRIADÓTERV 
 TŰZRIADÓTERV 
/A munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai/   
Teendők tűz esetén: 
 A tűzjelzés módja: Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni az alábbi telefonszámok valamelyikén:   
VESZÉLYHÍVÓSZÁMOK  TŰZJELZÉS TARTALMA 
TŰZOLTÓSÁG 105 1. tűzeset pontos helye, címe 2. mi ég, milyen káreset történt 3. mi van veszélyben 4. emberélet van-e veszélyben 5. a bejelentő nevét, telefonszámát 

RENDŐRSÉG 107 
MENTŐSZOLGÁLAT 104 
NEMZETKÖZI SEGÉLYHÍVÓ 112 
 /A nyilvános távbeszélő készülékek valamint a fővonalú telefonkészülékek mellett a tűzoltóság hívószáma és az egységes segélyhívó szám jól láthatóan fel vannak tüntetve./  
Létesítményben tartózkodók riasztása:  
Az a személy, aki a sportcsarnok  területén tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, haladéktalanul köteles: 

 A környezetét riasztani hangos „tűz van” kiáltással, vagy a tűzjelző berendezés kézi jelzésadójának megnyomásával (amennyiben a hangjelzők automatikus indítása még nem történt meg), mely indítja az épületben lévő tűzjelző szirénákat, valamint jelezni a portára.  A portás a tűzjelző tűzjelzése vagy egyéb módon tudomására jutott tűz esetén köteles: 
 A 105-ös vagy 112-es segélykérő telefonszámon jelezni a tüzet a pécsi katasztrófavédelmi igazgatóságnak. 
 Jelezni a tüzet az ügyeletes illetékes vezetőnek (továbbiakban: vezető). 
 Ellenőriztetni a helyszínen a tűzjelzés valódiságát. Téves jelzés vagy hamis riasztás esetén azt, haladéktalanul jelzi a tűzoltóságnak és a vezetőnek. 
 Valós tűz esetén a tűzjelző berendezés hangjelzőivel – amennyiben azok még nem jeleztek – riasztja az épületben tartózkodókat.  A tűzesetet először észlelő személy köteles haladéktalanul élőszóval, vagy bármilyen más eszköz igénybevételével riasztani az ott tartózkodókat.    
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A létesítmény elhagyásának módja 
Az épület függőlegesen két tűzszakaszra van  osztva az alábbiak szerint:  1-es tűzszakasz (Korábban épület K-i  épületrész) Kiürítési útvonalak: Nézőtéri lelátókról:  lelátókról levezető lépcsőkön az előcsarnokba, onnan a szabadba. Irodákból a folyosóra, onnan a lpépcsőkön a földszintre, a szélfogón át ki a szabadba.   Küzdőtérről:  kivezető ajtókon át az előcsarnokba vagy a szélfogók felé, onnan ki a szabadba  Alagsori helyiségekből:  helyiségekből ki a közlekedő folyosóra , onnan a földszintre felvezető lépcsőhöz, a lépcsőn  fel a földszintre, onnan ki a szélfogón át ki  szabadba  Az egyéb helyiségekből ki a közlekedő folyosóra onnan a lépcsőházakhoz onnna le a földszintre  és ki a szbadba.  2-es tűzszakasz ( Ny-i  bővítmény épületrész)  Kiürítési útvonal:  Emeleti irodákból ki a közlekedőtérbe onnan a lépcsőn le és ki a szabadba.  Földszinti helyiségekből a közlekedőkbe onnan ki a szabadba.    
Befogadóképesség : 
1. tűzszakasz:  

 A sportcsarnok rendeltetésének megfelelő használata esetén az épület átadásáról készült, 1976. szeptember 30.-i jegyzőkönyv szerint  a tűzoltóság az épület végleges  használatát  a lelátókon 2600 fővel, a küzdőtéren további  620 fővel, összesen 3220 fővel engedélyezte,     az építési engedélyezési tervek tűzvédelmi műszaki leírására történő hivatkozással. 
 A sportcsarnok  épületének   a   „nem eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvény”  esetére vonatkozó  kiürítés megfelelőségének  az OKF által elfogadott számítógépes szimulációs programmal  történő ellenőrzése megtörtént,  amit az OKF elfogadott.   A  Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság  349-8/2012/TŰZV.  sz. határozata alapján, és az ott leírt feltételek betartása mellett a maximális létszám az eredetitől eltérő rendeltetésnek megfelelő rendezvény esetén: a.) A küzdőtéren  800 fős ülőhely + 8 fő mozgássérült, 96 fős mobil lelátó, az É-i tribünön 760 fő, a D-i tribünön 760 fő és a K-i tribünön 367 fő esetén a kiüríthető személyek száma  2791 fő.  
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b.) A küzdőtéren  1557 fő állóhely + 8 fő mozgássérült, 96 fős mobil lelátó, az É-i tribünön 760 fő, a D-i tribünön 760 fő és a K-i tribünön 367 fő esetén a kiüríthető személyek száma 3548 fő. Az előzőekben meghatározott maximális  kiüríthető létszám esetén  a K-i tribün  utolsó sorában nézők nem tartózkodhatnak, továbbá csak a matematikai kiürítésmodell írásos  dokumentációjában  meghatározott kijáratok vehetők figyelembe kiürítésre. A küzdőtéren  elhelyezésre kerülő ülőhelyek olyan kialakításúak legyenek, hogy a széksorok közötti kiürítési útvonal állandóan biztosított legyen.  2. tűzszakasz:  Nincs 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiség. (A legnagyobb alapterületű helyiség az „előadó 97.80 m2”, de  az ajtói a menekülési útiránnyal szembe nyílnak, ezért  a max. 50 fő ) A Ny-i bővítményben tartózkodók létszáma: cca. 25 fő.   A kiürített épületrészt elhagyóknak a létesítmény udvarán a gyülekezésre kijelölt helyre kell menniük, ahol a létszám ellenőrzés elvégezhető.     A menekülési útvonalakat  a szintenkénti alaprajzok, és a helyszínrajz tartalmazza.    
Tűz esetén szükséges tennivalók 
A hivatásos tűzoltóság helyszínre érkezéséig a vezető irányításával történjen a tűz oltásának megkezdése. A vezető feladatai: a) tájékozódik a veszélyhelyzetről,  b) a létesítményben lévő dolgozókból megszervezi a mentő és tűzoltó erőket, c) intézkedik elsősorban a személyek, majd az anyagi javak mentéséről, a veszélyeztetett terület kiürítéséről, d) gondoskodni a rend, fegyelem fenntartásáról,  e) intézkedik a közművek lezárásáról (elektromosság) a víz kivételével, f) intézkedik, hogy a szükséges helyiségekbe a bejutás biztosítva legyen, g) irányítja a mentést és a tűzoltást a tűzoltóság megérkezéséig, h) szükség esetén megszervezi az elsősegélynyújtást, gondoskodik a mentők értesítéséről a 104-es segélykérő telefonon. i) tájékoztatja a kiérkező tűzoltó egység parancsnokát és átadja a tűzriadó tervet és mellékleteit.  Az alkalmazottak feladatai a vezető utasításainak megfelelően: a) a veszélyeztetett övezetből az ott tartózkodók, majd az anyagi javak mentése,  b) a mentéshez szükséges közlekedési útvonalak biztosítása, c) a kiürítést követően a terület ellenőrzése, hogy azt mindenki elhagyta, d) a tűz terjedésének megakadályozása, fékezése (ajtók csukva tartása), e) a veszélyeztetett terület áramtalanítása, f) a tűzoltásra szolgáló eszközök (tűzcsapok, tűzoltó készülékek) előkészítése, g) a rendelkezésre álló felszerelésekkel a tűzoltás megkezdése, 



PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT.  LAUBER DEZSŐ VÁROSI SPORTCSARNOK                        TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 72. oldal 
 

A Tűzvédelmi szabályzatot készítette: K-FLÓRIÁN TŰZVÉDELMI KFT. 7630 Pécs, Edison u.33. 

h) a megmentett személyek, anyagi javak felügyelete. A helyszínre érkező hivatásos tűzoltóság vezetőjének az utasításait mindenki köteles maradéktalanul betartani, illetve végrehajtani.  Főbb veszélyforrások A főbb veszélyforrást az épületben tartózkodók nagy létszáma jelenti.  Intenzívebb tűzzel a raktáraknál (pl. ruharaktár) kell számolni. A kezdeti tüzek oltására a folyosókon elhelyezett tűzoltó készülékek, intenzívebb tűz esetén a fali tűzcsapok állnak rendelkezésre, melyek helyét a szintenkénti alaprajzok tartalmazzák.   
Közművek szakaszolási lehetősége 
 Áramtalanítási helyek Az épület áramtalanító főkapcsolói: I. tűzszakasz: alagsor D-i rész, villamos kapcsoló helyiség az akku töltő  helyiség mellett. II. tűzszakasz: Villamos kapcsoló helyiség a földszinten a gazdasági irodával szemben.          További villamos szakaszolási lehetőségek találhatók szintenként villamos elosztóknál.  Vezetékes gáz nincs az épületben.  Távfűtés szakaszolási helye: alagsor É-i rész, hőközpont.  Hidegvíz szakaszolási helye:  épületen kívül az aknában, az épület D-K-i sarka mellett.    
Tűzvédelmi felszerelések, készülékek 
 Tűzjelző berendezés Az épületben  tűzjelző berendezés létesült. Központ: a porta helyiségben. Az automatikus érzékelők mellett a közlekedő tereken kézi jelzésadók létesültek. A tűzjelző berendezés biztosítja az épületben tartózkodók riasztását is a kiépített hangjelző szirénákkal.  Hő- és füstelvezetés, I. tűzszakasz: A hő- és füstelvezetés a lépcsőházak esetében  a  létesítéskor kialakított. A sportcsarnok küzdőterének és lelátóinak    a  hő- és füstelvezetése a  K-i lelátó  mögötti nyitható ablakokon biztosított. II. tűzszakasz: A lépcső és a vele egy légterű közlekedők  hő- és füstelvezetése  a  homlokzati nyílászárókon (ajtók, illetve ablakok) keresztül biztosított.   
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Tűzoltó készülékek A folyosókon, közlekedési útvonalakon tűzoltó készülék találhatók, melyek pontos helyét, számát a „Tűzoltó készülék nyilvántartási napló” és az alaprajzok tartalmazzák.  Fali tűzcsapok A létesítményben fali tűzcsapok létesültek az alábbiak szerint:  1-es tűzszakasz (Sportcsarnok  küzdőtér és kapcsolódó részei): fdszt.: délkeleti bejárat fdszt.: délnyugati bejárat fdszt.: északkeleti bejárat fdszt.: délnyugati  bejárat nézőtér délkeleti kijárat nézőtér északkeleti kijárat  2-es tűzszakasz (Ny-i Bővítmény): fdszt.: bejárati előtér  gazdasági vezető iroda előtér emelet: lépcső előtér  A létesítmény külső oltóvízellátása 1 db közterületi és 2 db létesítményi  tűzcsapról a Bolygó u. felőli oldalon.  A tűzriadó terv mellékletét képezi az épület helyszínrajza, illetve szintenkénti alaprajza, ahol fel vannak tüntetve a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések, központi elzárók és a tűzoltó vízforrások helye.    Egyéb feladatok, követelmények A tűz oltását késedelem nélkül meg kell kezdeni, a legközelebb elérhető és az adott tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel vagy fali tűzcsappal illetve a létesítmény területén lévő föld feletti tűzcsappal.   A tűz oltását megszakítás nélkül folytatni kell a tűz teljes oltásáig - amíg az életveszély nélkül lehetséges - illetve a tűzoltóság kivonulásáig.   
Kulcsok elhelyezése 
Létesítmény (épület) kulcsai porta helyiségben 
Helyiségek kulcsai porta helyiségben 
  
Tűz esetén értesítendő személyek 
Felelős vezető Vári Attila vezérigazgató 
Létesítményvezető- Tűzvédelmi kapcsolattartó Nagy István létesítményvezető tel: 06- 20/235-2710 
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 Védekezés: A használati szabályok maradéktalan betartásával.    Mentési munka alkalmával a sérült személyeket elsősegélyben kell részesíteni. A megmentett javakat megfelelő biztonságos távolságra kell hordani, őrzéséről gondoskodni kell.  A tűzoltóság megérkezéséig a felelős vezető, távollétében a kijelölt helyettese köteles irányítani, a rendet fenntartani.  Az oltásban, mentésben az ott tartózkodók kötelesek közreműködni.  Mellékelten csatolva a létesítmény helyszínrajza, szükség szerint az építmény, építményrész szintenkénti alaprajza a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési helyek, a kiürítési útvonalak és a vonatkozó esetekben a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével.  A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell.  A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni. (Portahelyiségben)  
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(7.sz. melléklet) Épület és helyiség kimutatás 
 Pécs, Dr. Veress E. u. 10.  címen SPORTCSARNOK   épület     

Sorszám Helyiség Helyiség alapterülete (m2) 
  megnevezése      Összesen 
I. tűzszakasz (K-i  épületrész )               
alagsor               
 1 műhely       27,0  27,0  
2 előtér    3  3 
3 öltöző    33  33 
4 hőközpont    65  65 
5 boiler tér    32  32 
6 Szell.-gépház    101  101 
7 Női wc     17 17 
8 Női mosdó     13 13 
9 Eü. fülke     2 2 
10 Ffi. Wc et.     3 3 
11 Ffi wc és pissoir     27 27 
12 lépcsőház     52 52 
13 Közl. folyosó     54 54 
14 öltöző    12  12 
15 gyúrószoba    12  12 
16 raktár(kosaras)    12  12 
17 Közl. folyosó     72 72 
18 előtér     4 4 
19 wc     1 1 
20 zuhanyzó     7 7 
21 Rakt.(PVSK nők)    12  12 
22 öltöző    12  12 
23 Rakt.(PVSK fiúk)    12  12 
24 öltöző    12  12 
25 szertár    12  12 
26 előtér     4 4 
27 wc     1 1 
28 zuhanyzó     7 7 
29 öltöző    12  12 
30 öltöző    12  12 
31 szertár    12  12 
32 gyúrószoba    12  12 
33 raktár    12  12 
34 előtér     4 4 
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35 wc     1 1 
36 zuhanyzó     7 7 
37 raktár    12  12 
38 öltöző    12  12 
39 öltöző    12  12 
40 öltöző    12  12 
41 lépcsőház     52 52 
42 Férfi előtér     3 3 
43 Férfi wc és pissoir     27 27 
44 Női wc     17 17 
45 Eü fülke     3 3 
46 Női mosdó     13 13 
47 Szell. Géph.     101  101 
48 kapcsolótér    16  16 
49 Akkutölt./nincs gázfejl./    16  16 
50 mérőszoba    3  3 
51 Pótedző terem    65  65 
52 közlekedő     54 54 
53 Öltöző, zuh.    33  33 
54 műhely    30  30 
55 kapcsolóhelyiség    3  3 
56 kapcsolóhelyiség    3  3 
a.sor összesen     708 472 1180 
Fdszt.        
1 előcsarnok     427 427 
2 lépcsőház     49 49 
3 szélfogó     12 12 
4 irattár   3   3 
5 konyha    4  4 
6 fürdőszoba     3 3 
7 előszoba     2 2 
8 iroda    12  12 
9 Közlekedő folyosó     96 96 
10 iroda    9  9 
11 Takarítószer rkt.    10  10 
12 raktár    13  13 
13 rámpa     12 12 
14 szertár    33  33 
15 előtér     4 4 
16 wc     1 1 
17 zuhanyzó     7 7 
18 Gazdasági folyosó     12 12 
29 öltöző    11  11 
20 raktár    13  13 
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21 gépterem    12  12 
22 Ügyeletesi iroda    10  10 
23 Porta előtér    5  5 
24 porta    9  9 
25 szélfogó     12 12 
26 lépcsőház     49 49 
27 előcsarnok     427 427 
28 kapcsolóhelyiség    3  3 
29 kapcsolóhelyiség    3  3 
30 Északi lelátó    510  510 
31 Keleti lelátó    294  294 
32 Déli lelátó    510  510 
33 „küzdőtér”    1650  1650 
34 raktár    54  54 
35 Ventilátor és tető kij.    54  54 
 összesen     3 3219 1113 4335 
        
I. emelet        
1 előtér     1 1 
2 wc     1 1 
3 zuhanyzó     7 7 
4 iroda    15  15 
5 előtér     1 1 
6 iroda    8  8 
7 előtér     1 1 
8 wc     1 1 
9 Iroda     8  8 
10 zuhanyzó     7 7 
11 előtér     1 1 
12 wc     1 1 
13 iroda    15  15 
14 zuhanyzó     7 7 
15 Közlekedő folyosó     32 32 
16 Raktár 1.    103  103 
17 Raktár 2    103  103 
18 kapcsolóhelyiség    3  3 
19 kapcsolóhelyiség    3  3 
I. em összesen     258 60 318 
        
I. tűzsz. összesen Alapterület (m2)     3 4185 1645 5833 
  %      1% 71% 28% 100% 
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 Ny-i bővítmény (II. tűszsazkasz)    
II. tűzszakasz               
Földszint             
1 előtér     4,36 4,36 
2 szauna    11  11 
3 pihenő    8,19  8,19 
4 zuhanyzó     3,51 3,51 
5 közlekedő     17,1 17,1 
 6 öltöző    12,83  12,83 
 7 zuhanyzó     3,78 3,78 
8 előtér     1,04 1,04 
9 Női wc     1,74 1,74 
10 Ffi. wc     1,74 1,74 
11 előtér     2 2 
12 zuhanyzó     3,44 3,44 
13 közlekedő     9,65 9,65 
14 edzőterem    190,8  190,8 
15 konditerem    58,96  58,96 
16 tároló    3,55  3,55 
17 öltöző    8,4  8,4 
18 átjáró     8,9 8,9 
19 tartózkodó    7,19  7,19 
20 Mozg.sér.wc.,mosdó     6,14 6,14 
21 raktár     6 6 
22 közlekedő     39,3 39,3 
23 ruhatár   21,76   21,76 
24 büfé-pénztár    8,76  8,76 
25 iroda    13,52  13,52 
26 iroda    16,57  16,57 
27 mosdó     3,62 3,62 
28 wc     1,57 1,57 
29 mosdó     3,14 3,14 
30 raktár    120,9  120,9 
31 előcsarnok    27,83  27,83 
Fdszint összesen    21,76 488,5 117,03 627,29 
I. emelet        
1 előadóterem    97,8  97,8 
2 Interjú terem    65,56  65,56 
3 terasz     101,88 101,88 
4 Ffi mosdó     8,81 8,81 
5 Női mosdó     8,8 8,8 
6 Hulladék tároló    3,42  3,42 



PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT.  LAUBER DEZSŐ VÁROSI SPORTCSARNOK                        TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 79. oldal 
 

A Tűzvédelmi szabályzatot készítette: K-FLÓRIÁN TŰZVÉDELMI KFT. 7630 Pécs, Edison u.33. 

7 előcsarnok    149,35  149,35 
8 terasz     51,45 51,45 
9 közlekedő     27,9 27,9 
10 iroda    34  34 
11 iroda    39,32  39,32 
12 mosdó     2,36 2,36 
13 wc     3,87 3,87 
14 zuhanyzó     2,88 2,88 
15 öltöző    3,85  3,85 
16 konyha    11,8  11,8 
17 iroda    42  42 
18 terasz     16,65 16,65 
I. em. összesen     447,1 224,6 671,7 
        
II. tűzszakasz  összesen Alapterület    21,76 935,6 341,63 1298,89  m2 
 %   2,00% 72% 26% 100% 

    
    
                
A  sportcsarnok épület egésze 
Tűzszakasz Helyiség, épület, alapterülete (m2) 
megnevezése      Összesen 
I. tűzszakasz       3 4185 1645 5833,00 m2 
        1% 71% 28% 100% 
 II. tűzszakasz    21,76 935,6 341,63 1298,89  m2 
     2,00% 72% 26% 100% 
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(8.sz. melléklet) A BÉRLŐKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEK 
 Készült a PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT. LAUBER DEZSŐ VÁROSI SPORTCSARNOK 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 10.  Tűzvédelmi Szabályzata alapján.  Az alábbiakban megfogalmazott általános kötelezettségeken túl a bérlők, valamint az általuk foglalkoztatottak kötelesek készségszinten ismerni a PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT. LAUBER DEZSŐ VÁROSI SPORTCSARNOK-ra vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzatot.  A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. § -ában foglaltaknak megfelelően amennyiben szükséges úgy adják ki a bérleményükre vonatkozó az ottani tevékenység tűzvédelmét szabályozó " Tűzvédelmi Szabályzat "-ukat. A fenti okmányok elkészítéséről a bérlőnek kell gondoskodni.  A bérelt helyiségeket csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési) engedélyben megállapított tevékenységre, illetve a rendeltetésnek megfelelően szabad használni.  Kötelesek az érvényben lévő tűzvédelmi jogszabályokban előírtakat- különös figyelemmel a használati szabályokra - a tevékenységük során maradéktalanul megtartani.  Kötelesek gondoskodni arról, hogy a területükön a dolgozók, alkalmazottak munkába állításuk előtt tűzvédelmi oktatásban részesüljenek, a munkakörükkel, tevékenységükkel, a PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT. LAUBER DEZSŐ VÁROSI SPORTCSARNOK telephelyének működési rendjével kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.   A tevékenységben résztvevők kötelesek megismerni a területen rendszeresített tűzvédelmi berendezések, eszközök helyét és azok használatát. Azok működőképességét mindenkor biztosítani kell, szakvállalkozó igénybevételével, az előírásban meghatározott módon és gyakorisággal végzett ellenőrzéssel. A tűzoltó-felszerelések meghibásodását a PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT. LAUBER DEZSŐ VÁROSI SPORTCSARNOK képviselőjének azonnal jelenteni kell.  A bérlemény területén alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak a szabályok betartásával lehet végezni, melyet a PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT. LAUBER DEZSŐ VÁROSI SPORTCSARNOK részéről engedélyeztetni kell.  Az elektromos berendezések használata során a vezetékekre, csatlakozó helyekre csak az elektromos hálózat méretezésének megfelelő készülékeket, fogyasztókat szabad csatlakoztatni. A közműhálózat bármilyen megváltoztatásának, áthelyezésének igényét (pl. elektromos kábelezés) a PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT. LAUBER DEZSŐ VÁROSI SPORTCSARNOK létesítményvezetőjével egyeztetni kell.   
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Bérleményükben szigorúan TILOS robbanásveszélyes osztályba tartozó tevékenységet végezni, illetve ilyen anyagokat tárolni. Amennyiben ilyen irányú igény merül fel, azt előzetesen a PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT. LAUBER DEZSŐ VÁROSI SPORTCSARNOK létesítményvezetőjével egyeztetni kell.   A napi munka befejezése után a helyiségeket át kell vizsgálni és az esetleges tűz keletkezési okokat meg kell szüntetni, az éghető hulladékot el kell távolítani.  A létesítmény hatósági tűzvédelmi ellenőrzésein - előzetes kiértesítés alapján - a tulajdonos, illetve a bérlő, - amennyiben az ellenőrzés bérleményét érinti - köteles részt venni, vagy magát intézkedésre jogosult személlyel képviseltetni. Kötelesek továbbá tűrni a PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT. LAUBER DEZSŐ VÁROSI SPORTCSARNOK létesítményvezetője által az épület egészének tűzvédelmét érintő ellenőrzéseket és a területükön lévő tűzvédelmi berendezések karbantartását.  Minden tüzet - még az eloltottat is - azonnal jelezni kell a tűzoltóságnak. Tüzet jelezni elsősorban a bérleményükben lévő telefonon kell a 105 telefonszámon a tűzoltóság felé.  A rendelkezésre álló eszközökkel - elsősorban tűzoltó készülékkel, fali tűzcsappal – haladéktalanul meg kell kezdeni a tűz oltását, illetve a veszélyeztetett anyagok mentését. A tűzesetet jelenteni kell a PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT. LAUBER DEZSŐ VÁROSI SPORTCSARNOK létesítményvezetőjének is.  A bérlő illetve alkalmazottai ismerjék meg a területükön és környezetükben lévő tűzvédelmi berendezéseket, eszközöket és a kiürítés lehetőségeit.  A bérlemény lezárt helyiségeinek kulcsait - lezárt kulcskazettában – a PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT. LAUBER DEZSŐ VÁROSI SPORTCSARNOK portáján is el kell helyezni (vészhelyzet esetére).   A tűzvédelmi szabályok betartásáért a bérlők valamint alkalmazottai egyetemleges felelősséggel tartoznak.   Nagy István létesítményvezető 
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A Tűzvédelmi szabályzatot készítette: K-FLÓRIÁN TŰZVÉDELMI KFT. 7630 Pécs, Edison u.33. 

(9.sz. melléklet) Maximális befogadóképesség 
 Maximális befogadóképesség igazolása kiürítés számítással a  Lauber Dezső Városi Sportcsarnok Pécs, Dr. Veress E. u 10. szám alatti   létesítményére   A belügyminiszter 10/2011. (III. 28.) BM rendelete  (a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet  módosításáról)  szerint : 1 . § (1) A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következői) és j) ponttal egészül ki: [A Szabályzatnak tartalmaznia kell:] „i) a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet; j) az i) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét.”  A rendelet hatálya a Lauber Dezső Városi Sportcsarnok Pécs, Dr. Veress E. u 10. szám alatti   épületében az alábbi, 50 főnél nagyobb befogadó képességű  helyiségekre terjed ki:  1. tűzszakasz: KÜZDŐTÉR/LELÁTÓ 1/a. Sportrendezvény esetében: Az épület átadásáról készült, 1976. szeptember 30.-i jegyzőkönyv szerint  a tűzoltóság az épület végleges  használatát  a lelátókon 2600 fővel, a küzdőtéren további  620 fővel, összesen 3220 fővel engedélyezte,     az építési engedélyezési tervek tűzvédelmi műszaki leírására történő hivatkozással. Ez  a létszám azonban a lelátók esetében sem  OTSZ szerinti számítással, sem számítógépes szimulációval nem igazolható, így  sportrendezvény esetében is  az OKF által elfogadott számítógépes szimulációs programmal  ellenőrzőtt kiüríthető létszám helyezhető el a lelátókon (1/b. pont szerint).  Felelős személy sportrendezvények esetében : Pap Csaba létesítményvezető, 1/b. „Nem eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvény”  esetére vonatkozóan:  A sportcsarnok  épületének   a     kiürítés megfelelőségének   az OKF által elfogadott számítógépes szimulációs programmal  történő ellenőrzése megtörtént,  amit az OKF elfogadott.  A  Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság  349-8/2012/TŰZV.  sz. határozata alapján, és az ott leírt feltételek betartása mellett a maximális létszám az eredetitől eltérő rendeltetésnek megfelelő rendezvény esetén: a.) 2791 fő (LelátókonÉ-i tribünön 760 fő,  D-i tribünön 760 fő, K-i tribünön 367 fő:  1887 fő + küzdőtéren 800 fő ülő, 8 fő mozgáskorl., 96 fő mobil lelátón:  904 fő) b.) 3548 fő(Lelátókon É-i tribünön 760 fő,  D-i tribünön 760 fő, K-i tribünön 367 fő: 1887 fő + küzdőtéren 1557 fő álló, 8 fő mozgáskorl., 96 fő mobil lelátón: 1661fő) Fentiekhez tartozó feltételek: A lelátók felső soraiban nézők nem tartózkodhatnak.A Ny-i bővítmény felé vezető ajtó nincs figyelembe véve, ide „nem kijárat” ajtó feletti világító biztonsági jelet kell elhelyezni, ugyanilyen jelet kell elhelyezni  K-i  oldalon a lépcsőházak  előtereiből a folyosók felé vezető ajtók fölé. A mozgáskorlátozott személyek menekítését a tűtzoltóság kiérkezéséig a biztonsági személyzet feladata segíteni. 
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A Tűzvédelmi szabályzatot készítette: K-FLÓRIÁN TŰZVÉDELMI KFT. 7630 Pécs, Edison u.33. 

Felelős személy: Mindenkori rendezvény  szervező  2. tűzszakasz:  Nincs 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiség. (A legnagyobb alapterületű helyiség az „előadó - 97.80 m2”, de   ajtói a menekülési útiránnyal szembe nyílnak,  max. 50 fő lehet itt is. )  Pécs, 2012. április 16.                                       Készítette:   Nemes László Építész tűzvédelmi szakértő  
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A Tűzvédelmi szabályzatot készítette: K-FLÓRIÁN TŰZVÉDELMI KFT. 7630 Pécs, Edison u.33. 

(10.sz. melléklet) Kiürítési és helyszínrajzok 
 



 


