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 TÛZRIADÓ TERV 2019. 

 Gazdálkodó tagszervezeteink figyelmébe.  

A tûzvédelmi szabályzat készítésérõl szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet szerint a
Tûzvédelmi Szabályzat készítésére kötelezett a szabályzat mellékleteként
Tûzriadó Tervet köteles készíteni az általa üzemeltetett, bérelt 

a) épületrészre, épületre, ha az 

- menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére,
nevelésére, oktatására, gondozására szolgál, 

- oktatási intézmény mûködésére szolgál, amelynek megengedett maximális
befogadóképessége meghaladja az 50 fõt, 

- tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiséggel rendelkezik, vagy az épületrészen,
épületen egyidejûleg 300-nál több fõ tartózkodhat, vagy 

- 20-nál több férõhellyel rendelkezõ kereskedelmi szálláshellyel rendelkezik, 

b) épületrészre, épületre, szabadtérre, ha az 

- olyan zenés szórakozóhely mûködésére szolgál, amely megengedett maximális
befogadóképessége meghaladja az 50 fõt, vagy 

- 1000 kg vagy 1000 liter mennyiséget meghaladó robbanásveszélyes osztályba
tartozó anyag - az üzemanyagtöltõ állomásokon a kimérõ szerkezetekhez
kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül hagyva -
elõállítására, feldolgozására, tárolására szolgál, és az anyag robbanásveszélyes
állapotban fordulhat elõ. 

A Tûzriadó Tervnek tartalmaznia kell: 

-          a tûzjelzés módját; 

-          a tûzoltóság, valamint az épületrészben, épületben, szabadtéren tartózkodó
veszélyeztetett személyek riasztási rendjét, az épület, szabadtér elhagyásának
módját 

-          a tûz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tûzvédelmi berendezés
kezelése, tûzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása,
áramtalanítás stb.) 

-          a fõbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra) 



-          a létesítmény helyszínrajzát, az épület, épületrész szintenkénti alaprajzait a
tûzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók
(kapcsolók), a vízszerzési helyek és az egyéb oltóanyagtároló helyek, a fõbb
veszélyforrások, a kiürítési útvonalak és az 50 fõnél nagyobb befogadóképességû
helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével. 

Épületrészre vonatkozó Tûzriadó Terv készítése során az épületrészt befogadó
épület egyéb részére és az épületre kidolgozott Tûzriadó Tervet is figyelembe kell
venni. 

Gyakorlás 

A Tûzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az
érintettekkel gyakoroltatni, annak eredményét értékelni és azt írásban rögzíteni
kell. A gyakorlat során tapasztalt hibák, hiányosságok megszüntetésére 15 napon
belül írásban intézkedni kell. 

A tervezett gyakorlatról annak idõpontja elõtt legalább 15 nappal, továbbá a
gyakorlat bejelentett idõpontjával kapcsolatos változásról a tûzvédelmi hatóságot
értesíteni kell. 

Tájékoztatás 

A Tûzriadó Tervet állandóan hozzáférhetõ helyen, az érintett épületrész, épület
területén kell elhelyezni. 

Az elõzõleg a) pontban említett helyek, valamint az 50 fõnél nagyobb
befogadóképességû szórakozóhelyek közösségi terein, továbbá szálláshelyeken a
szobákban is el kell helyezni az épület elhagyásának lehetõségét (menekülési
útvonal) tartalmazó alaprajzot és annak szöveges leírását vagy olyan kivonatát,
amely az adott helyiség, épület biztonságos elhagyásának irányáról, módjáról
tájékoztatást ad. 

A tájékoztatást a külföldiek elhelyezésére is szolgáló kereskedelmi szálláshelyeken
angol és német nyelven, valamint szükség szerint további idegen nyelven is
kötelezõ elhelyezni. 

  

Forrás, további részletek: LÁNGLOVAGOK 

  

Szekszárd, 2019.01.10. 
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