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Az 54/2014. (XII. 05.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat
(továbbiakban: OTSZ) alapján elvégzett tűzveszélyességi osztályba sorolás
(Tűzvédelmi Szabályzat melléklete) szerint, az MMKM Alumíniumipari Múzeum /
Ipari Örökség Múzeuma 8000 Székesfehérvár, Zombori út 12. szám alatti
területe

„TŰZVESZÉLYES” (Jelzése „CD”)
tűzveszélyességi osztályba tartozik.
Tűz esetén értesítendő személyek:
1. Igazgató
Név:
Tel: 062. Igazgató megbízottja
Név: Jutkusz Győző
Tel: 06-70-702-40-40
3. Tűzvédelmi megbízott:
Orosz Ádám
Tel.:
Mobil.:06-70-243-3222
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Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást
szerez, köteles azt elsősorban a hivatásos tűzoltóságnak késedelem nélkül
jelenteni.

A Tűzoltóság telefonszáma: 105.
I. Fejezet
A tűz jelzésével, bejelentésével és oltásával kapcsolatos feladatok

1. Tűz esetén tanúsítandó magatartás
A tüzet először észlelő haladéktalanul riasztani köteles a környezetét.

Ezután következő feladatok:
Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság felé riasztása a 105-ös
telefonon
Riasztás, vezetők kiértesítése
Igazgató értesítése Név:

06-

Név: Jutkusz Győző

Igazgató megbízottja

értesítése Tel: 06-70-702-40-40

Megbízott tűzvédelmi vezető értesítése (Orosz Ádám)
A kapcsolattartás módja (telefon) +36-70-243-3222
Életmentési eljárás, személyek biztonságos helyre irányítása
A kiürítést haladéktalanul meg kell kezdeni a Magyar Műszaki és
Közlekedési Múzeum Alumíniumipari Múzeum / Ipari Örökség Múzeuma
helyiségeiből a szabadba, az épület lépcsőházán keresztül a kijáratokon át a
szabadba (Zombori út 12. főbejárat előtt az utcán a közterületen).
Az esetlegesen sérült dolgozók mentéséről gondoskodni kell, a
dolgozók és az ügyfelek létszámát ellenőrizni kell, majd az épülettől
eltávolodva kell várni a tűzoltóság kiérkezését. A kijelölt gyülekezési
pont az épület a Zombori út 12. főbejárat előtt a közterületen (bővebben
a 6. pontban). Alaprajzon jelölve.
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Energiaellátásra vonatkozó intézkedések
Áramtalanítás: Az épület pincéjében a pincelejárat mellett balra található a
tűzvédelmi főkapcsoló segítségével, mely a kiürítési alaprajzon megjelölt helyen
található. A főbejárat mellett található tűzvédelmi főkapcsoló segítségével.
A gáz elzárására: A pincelejárattól balra gázfogadó helyiségben. Az épület
főbejáratától jobbra 1 méterre.
A víz főelzáró: A Zombori úton, utcán a járdán található.

Tűzoltás a rendelkezésre álló eszközökkel
Hordozható ABC porral oltók (7 darab)
Hordozható CO2 oltó (2 darab)
Fali nedves tűzcsap (2 darab)
Föld feletti tűzcsap a közterületen 100 m-en belül (2 darab)
Elektromos berendezés tüzét vízzel oltani TILOS!

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Alumíniumipari Múzeumhoz
történő bejutás biztosítása a tűzoltók számára a portaszolgálat, és a tűz
esetén értesítendők segítségével.
A helyszín biztosítása
Veszélyeztetett anyagok, eszközök (javak) biztonságos helyre szállítása,
őrzés
2. A tűzjelzés módja, a létesítményben tartózkodók riasztása:
Aki a létesítmény területén tüzet észlel vagy annak közvetlen veszélyét észleli
köteles azt késedelem nélkül jelezni:
Székesfehérvári

Hivatásos

Tűzoltóparancsnokság

telefonszámon
A kézi jelzésadó megnyomásával,

A tűz jelzésének tartalmaznia kell:
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felé

a

105-ös

a létesítmény pontos címét, (8000 Székesfehérvár, Zombori út 12.)
az épület leggyorsabban megközelíthetőségének lehetőségét, módját,
a tüzet jelző személy nevét, telefonszámát,
a tűz jelzésének idejét,
hol keletkezett a tűz, melyik helyiségben, mi van veszélyben, a tűz mire
terjedhet át,
emberélet van-e veszélyben, hol és hány fő,
megkezdték-e a tűzoltást és milyen eszközzel.
A bejelentést nyugodt hangon, nem kapkodva, pontosan a lényegre törően
kell megtenni. Minden esetben meg kell várni a tűzoltóság részéről a
bejelentés nyugtázását. A tűzoltóság által feltett további kérdésekre is pontos
választ kell adni.
A tűzoltóság felé minden tüzet, még a sikeresen eloltott tüzet is be kell
jelenteni.
A „TŰZ VAN!” elhangzása után a helyszínen lévő igazgató, távolléte esetén
az igazgató megbízottja tájékozódik arról, hogy emberélet van-e veszélyben,
milyen anyag, helyiség van veszélyeztetve, majd ezt követően megteszi a
szükséges intézkedéseket:
Kijelöli az életmentésben, tárgymentésben, esetleg elsősegélynyújtásban
résztvevőket.
Intézkedik a tűzjelzésről.
Legalább 1 főt kijelöl, aki irányítja és fogadja a helyszínre kiérkező
tűzoltóságot.
A kijelölt személy irányításával, illetőleg a dolgozók bevonásával
megkezdi a tűz oltását – amennyiben ez testi épségüket nem
veszélyezteti – a rendelkezésre álló tűzoltó eszközök és felszerelések
(hordozható tűzoltó készülék, fali tűzcsapok) igénybevételével.
A helyszínre kiérkező tűzoltó egység parancsnokát tájékoztatni kell arról,
hogy hol keletkezett a tűz, hol találhatóak a közművek nyitási-zárási
lehetőségei, a tárolt anyagokból mérgező anyagok szabadulhatnak-e fel,
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van-e gázpalack a tűz közelében, tárolnak – éghető folyadékot, és hol
(benzin, gázolaj stb.)
A tűzoltás és mentés során a tűzoltás vezetőjének utasításait kell
végrehajtani.
A kiállítótér, irodahelyiségek és a raktár területén tartózkodók riasztása
„FIGYELEM, TŰZ VAN!” felkiáltással történik. A helyiségekben tartózkodók
kulturáltan, rövid időn belül hagyják el az irodát.
Tűzjelzés esetén az előbb felsoroltak szerint kell eljárni. A munkaidő után,
vagy munkaszüneti napon ügyeleti szolgálatot ellátó személynek kell
intézkedni a tűzriadó tervben meghatározottak szerint.
3. A létesítményben esetlegesen keletkező tűz eloltása és a mentés során
jelentkező és végrehajtandó feladatok
Az épületben – legfőképp a veszélyeztetett hely közelében – tartózkodó
személyek felderítése és azok menekítésében történő részvétel, a veszélybe
került személyeknek a menekülő kijáratok, közlekedési útvonalak felé történő
irányítása.
A rendelkezésre álló felszerelésekkel –hordozható tűzoltó készülékek, fali
tűzcsapok - a testi épség veszélyeztetése nélkül meg kell kezdeni, meg kell
kísérelni a tűz eloltását.
Meg kell akadályozni illetéktelen személyek belépését vagy azoknak a
helyszínen történő tartózkodását.
Biztosítani kell a tűz keletkezésének helyszínét és annak változatlan
állapotban történő meghagyását.
Biztosítani kell a zavartalan tűzoltás lehetőségét.
Gondoskodni kell a menekülési útvonalak, a ki és bejáratok nyitva tartásáról.
A tűz eloltásának és átterjedésének megakadályozása megkísérlésében
történő részvétel – a helyszíni tűzoltás vezető irányítása mellett – minden
munkavállaló kötelessége.
A tűzoltóság helyszínre érkezése után a tűzoltást az egység tűzoltás vezetője
irányítja. Az általa adott utasításokat mindenki köteles maradéktalanul
végrehajtani. Amennyiben a tüzet a tűzoltóság kiérkezése előtt sikerült
eloltani, a helyszínt változatlan állapotban kell hagyni, illetve megőrizni s
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tűzvizsgálati eljárás eredményes végzése céljából, amíg a hivatásos
önkormányzati tűzoltóságtól a tűzvizsgáló a helyszínre nem érkezik.
Elektromos tűz esetén az oltás megkezdése előtt áramtalanítani kell a
szükséges területet.
Áramtalanítás: Az épület pincéjében a pincelejárat mellett balra található a
tűzvédelmi főkapcsoló segítségével, mely a kiürítési alaprajzon megjelölt
helyen

található.

A

főbejáratnál

található

tűzvédelmi

főkapcsoló

segítségével.
A gáz elzárására: A pincelejárattól balra gázfogadó helyiségben. Az
épület főbejáratától jobbra 1 méterre.
A víz főelzáró: A Zombori úton, utcán a járdán található.

A tűz vagy robbanás környezetében keletkező – a tűzoltást és vagyonmentést
esetleg akadályozó – romok eltávolítására történő intézkedés megtétele.
A tűz keletkezésének helyéről a legfontosabb, legértékesebb berendezések
és iratanyagok elszállítása biztonságos helyre.
A tűzeset során esetleg megsérült személyek részére elsősegélynyújtás, a
mentők értesítése, és azok fogadása.
A sérültek biztonságos helyre történő kísérése, szállítása és ellátása.
Egyéb rendkívüli esemény során (pl. fenyegetettség, bombariadó) is érvényre
kell juttatni a jelzéssel, a kiürítéssel és a meneküléssel, a rendfenntartással és
a műszaki mentéssel kapcsolatban meghatározott feladatokat.
4. Vezető beosztású személyek feladata
A tűzeset helyszínén szakmai ismeretei szerint irányítja, illetve segíti a
tűzoltási és kárelhárítási munkálatok végzését.
Irányítja, illetve segíti a fent felsorolt feladatok végzését.
Tájékoztatja a helyszínre érkezett tűzoltóság tűzoltás vezetőjét az elvégzett
munkáról és a tűzoltás helyzetéről.
Elősegíti a tűzvizsgálat lefolytatását és gondoskodik arról, hogy a tűz
helyszíne változatlan állapotban maradjon.
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5. Munkavállalók, alkalmazottak feladata tűz esetén
A tűz észlelése esetén a tűzjelzés szabályainál leírtak szerint eljárni.
A tűzoltás vezetőjének utasításait maradéktalanul végrehajtani.
Aktívan részt venni a fentebb felsorolt végrehajtásában (tűzoltásban, élet- és
vagyonmentésben, kárelhárításban).
A tűzoltók kiérkezéséig be kell tartani mindenkinek a felettesének utasításait.
6. Kiürítéssel kapcsolatos ismeretek
Esetleges tűz esetén a kiürítés végrehajtása a Magyar Műszaki és
Közlekedési Múzeum Alumíniumipari Múzeum / Ipari Örökség Múzeuma
helyiségeiből az épület lépcsőházán keresztül a kijáratokon át a szabadba
(Zombori út 12. főbejárat előtt az utcán). Alaprajzon jelölve.
A létesítmény, az épület helyiségeinek kiürítésre számításba vett útvonalainak
szélességét lecsökkenteni abba belenyúló berendezési tárgynak sem szabad.
Az útvonalon különböző berendezési tárgyakat, anyagokat, amelyek a
személyek szabad mozgását akadályozhatják, elhelyezni tilos!
A kiürítési útvonalban létesített nyílászárókat (ajtókat) nyitott állapotban kell
tartani (kulcsra zárni tilos!).
A felügyelet nélküli, szabadba nyíló ajtók, vészkijáratok nyithatóságát belülről
biztosítani kell (a menekülés felőli oldalon).
7. Főbb veszélyforrások megnevezése
A raktárakban könnyen keletkezhet tűz, és az éghető anyagú berendezési
tárgyak miatt az könnyen terjedne.
Az irattárban a rendezetlen tárolás miatt a menekülés problémás lehet, ezért
fontos a rendre való törekvés.
Az

irattárban

a

papír

alapanyag,

illetve

kartondobozok

tűzveszélyt

jelenthetnek.
8. Egyéb utasítások
A Tűzriadó Tervben meghatározott feladatokat – oktatás keretében – minden
munkavállalóval, alkalmazottal beosztásra való tekintet nélkül ismertetni kell.
Különös figyelmet kell fordítani az egyes feladatok végzésének ismertetésére,
és azok készségszintű elsajátítására.
Évente egy alkalommal tűzriadó gyakorlatot kell tartani.
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A Tűzriadó Terv egy példányát el kell helyezni a Magyar Műszaki és
Közlekedési Múzeum Alumíniumipari Múzeum / Ipari Örökség Múzeuma
telephelyén, a portán, tűz esetén a tűzoltás vezetőjének is kell egy példányt
biztosítani.
A Tűzriadó Tervben el kell helyezni a létesítmény építményeinek léptékhelyes
rajzait, amelyen fel kell tüntetni:
a villamos leválasztó szakaszoló kapcsoló helyét,
a hordozható tűzoltó készülékek elhelyezését.
A fali tűzcsapok elhelyezkedését.
A föld feletti tűzcsapok elhelyezkedését.
A gáz főelzáró elhelyezkedését.
9. Tűzvédelmi eszközök, felszerelések
A kiürítési tervben megjelölt helyeken 7 darab ABC hordozható porral oltó
tűzoltó készülék, 2 darab CO2-vel oltó készülék, és 2 darab fali nedves
tűzcsap és a közterületen 100 m-en belül 2 darab föld feletti tűzcsap.
10. Egyéb tudnivalók
Életveszély esetén mindenekelőtt a veszélyeztetett személyek mentését kell
megkísérelni. Gondoskodni kell a tűz közelében lévő éghető anyagok,
eltávolításáról. Amennyiben a tűz oltása során mérgező anyagok szabadulnak
fel és a környezetet veszélyezteti, abban az esetben a Polgárvédelmi
Parancsnokságot is értesíteni kell.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉS

A mai napon kiadott Tűzriadó Tervet a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
Alumíniumipari Múzeum / Ipari Örökség Múzeuma valamennyi munkavállalójával
ismertetni kell, illetőleg az abban foglaltakat évente egy alkalommal gyakoroltatni
szükséges, annak eredményét írásban kell rögzíteni.

A Tűzriadó terv jelen részét a Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként kell kezelni.

Jelen Tűzriadó terv a mai napon lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Székesfehérvár, 2015-03-18.

………………………..
Igazgató
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