1036. BUDAPEST, LAJOS U. 105-111.
TU2RIAD6 (MENTESI-KiURITESI) TERV
(A HAROMSZINTESNEL MAGASABB es TfZNELTOBB LAKAST MAGABAN FOGIAL.6 LAK6EGYSEGEKRE)
/.

TUZJELZES

1. Aki tiizet, vagy kdzvetlen weszeiyet, tfiz koriilmenyeire utalo jelenseget eszlel, az a katasztrofavedelem
hfvasfogado/muveletiranyftasi kdzpontja fele a 105-ds kdzponti segelyhivo (vagy a 112-es altaSanos segelyhivd) szamon,
haladektalanul art kdteles jelezni.
2. A tfizjelzesnek (karesetjelzesnek) tartalmaznia kell:
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a tuzeset, a kareset pontos helyet, cimet
mi eg, mi van veszelyben, a tuz hozzavetoleges terjedeime (m2)
eletveszely van-e? (ha nines azt is)
a jelzd szemely nevet es a segelyhivasra hasznalt teiefonkeszulek szamat
FONTOSAB8 TELEFONSZAMOK

MENTOK: 104

KATASZTRGFAVEDELEM {TOZOLTOSAG}: 105

107

AITALANGS SEG&YHiVO: 112

3. A tuz-, es kareset jelzesehez minden lako kdteles a teiefonkeszuleket, egyeb hirkozlesre alkalmas eszkdzeft ellenszolgaftatas
nelkul rendelkezesre bocsajtani.
4. Az a szemely, aki a tfiz keletkezeset nem, vagy kesedelmesen jelenti, tovabba a tQzoltasban vald reszvetelet, abban
kozremukodeset megtagadja, felszdlitasakor nem nyujtja a tdle elvarhatd segftseget a tfizort^shoz, menteshez es/vagy a
tdzvedelmi jogszabalyokban foglalt tdzmegeldzesi rendelkezeseknek nem az eloirt mddon es mertekben tesz eleget, azokat
sulyosan megszegi - ha cselekmenye sulyosabb megiteles aid nem esik - TUZVEDELMI BfRSAGGAL sujthato.
5. A tuzjelzest kovetden es/vagy azzal egy iddben riasztani kell az epQIetben tartozkodo szemetyeket - helyileg szokasos mddon
pi. kialtasokkal, tuziiarmaval - stb. Meg kell kezdeni a lakdk szervezett kimenekfteset. HATAROZOniNTEZKED&EKKEL
TdREKEDNIKELLaPANIKHELYZETKIALAKULASANAKMEGELdZ&ERE.
II. MAGATARTASISZABALYOKTUZESETEN
1. A rendelkezesre alld eszkdzdkkel 4s anyagokkal, esetleg tOzoltd keszutekkel meg kell kezdeni a tOz oltasat. Fesziiltseg alatti
villamos berendezes tuzet aramtalanitas eldtt vfzzel oltani tilos!
2. Barmeiy lako kdteles a tulajdonaban levo tuzolto keszuleket - amennyiben ilyennei rendelkezik - anyagi ellenszolgaltatas
nelkul a tuzoit^st v6gz6 szemely reszere tOzoltas ortasa celjibdl atadni.
3. Tuz eseten a lakdk a menekulesi utakon at, lehetdleg koivettenul a szabadba tavozzanak, ahol mar biztonsagban vannak.
Amennyiben ez a tOzterjedese, nagysaga, vagy a fustkepzddes miatt nem lehetseges, ligy olyan helyre - vedett 6puletreszb«
kell menniQk, ahonnan a tuzoltosag a mentesuket el tudja vegezni.
4. A tQzoKdsag kierkezeseig a tuz altal veszelyeztetett epuletreszbfil a szemelyek koziil elsdkent a cselekvesiikben es/vagy
mozgasukban korlatozott - szemelyek menteset kell elvegezni.
5. A fustkepzddeskor, ha menekulni kell, Jigy szaj e!6 szorftott nedvesftett textiliaval (vizes zsebkendd) vedekezve es lehajolva
hagyjuk el az epQIetet A fiist a felsd regfdkat torti ki, alul kb. 0,8 m-1,0 meteres resz fiistmentes.
6. A lepcsdhazba kilepve, a tuz altal erintett lakas ajtdjat csukjuk, de ne zarjuk be magunk utan.
7. Amennyiben lehetdsegiink van ra, ugy az anyagi javak, ingdsagok szervezett menteset is meg kell kezdeni. A mar klmentett
javak drzeserdl - ezzel megblzott szemelynek - kell gondoskodni.
///. MENTESI - KlURfTESI TERV
1. Minden lakd - ha lehetseges - kdteles eldsegiteni az epuiet gyors kiuriteset, mely atolaban az aiabbi: Lakasbdb emeleti
kdzlekedd, folyosd> lepcsohazon at fdldszintig> majd onnan kdzvetieniil szabadba
2. Az epuiet veszelyeztetett iepcsdhazanak fdldszinti, szabadba vezetd kijarati ajtajat, ajtoit teljes szelessegeben ki kell nyrtni,
biztositani kell kozvetleniil szabadba tdrtend kijutas lehetfiseget.
3. Ha lakasfaol, lakdhazbdl a menekules Iehet6sege nem biztositott, akkor a lakasokban levo eszkdzdkkel, anyagokkal elsdsorban tflzhatasnak kitett ajtok vfzpermettel vald hfltesevei - kell tdrekedni a tiiz ajtdn vald atter|ed^s6nek
megakadalyozasara, kesleltetesere Nagy fQstkepzddeskor - a mergezd fustgazok bejutasanak megakadalyozasa erdekeben lakasok reseinek, nynaszaroinak, legcsatornainak nedves textfliaval vald, hermetikus eltomitesere kell tdrekedni es varni kel
a tuzoltosag szakembereinek erkezeseVe, beavatkozasara.
4. A tfizoltdsag heiyszinre erkezese eldtt - a tOzoito gepjarmuvek akadalytalan felallitasa erdekeben - az epuiet eldtti tuzoltasi
felvonulasi teruletrdl az akkor ott parkold szemelygepkocsikat el kell tavoiftani. Biztositani kell a tuzoltcsag zavartalan
makfidesenek, beavatkozasanak a lehetdseget.
5. A lakdk altal megbfeott szemely - lehet a lakisszdvetkezet megbizottja is - tajekoztatja a kierkezd tuzoitdk parancsnokat a
veszelyhelyzet korulmenyeirfil, az esetleges bent tartdzkoddk helyzeterol, valoszinusfthetS holleterdl, korarol (gyermek,
beteg, idds szemely) es a mar megtett, vagy a meg meg nem tett muszaki es egyeb intezkedesekrdl.
6. Lakas ajtojat, melyben a kiterjedt tCz marNtombol", kinyitni csak az oldalfal takarasabdi szabad, mivel a lakisbdl szurolang
csaphat ki, mely komoly egesi seriildst, vagy beleJegezve leguti seriilest okozhat.

IV. TUZVEDELMI HASZNALATISZABALYOK
A hatalyos, jelenleg az 54/2014. (XII. 5.) BM rendeiettei kiadott Orszagos Tuzvedelmi Szabalyzatban fbglaltakal
figyelembe veve a fakdknak az alabbi tuzvedelmi hasznalati szabalyokat kell betartani:

ALTALANOS HASZNALATI SZABALYOK
1. A lakdterben illetve annak helyisegeiben eghetd anyagot nem szabad olyan mennyisegben es modon tarolni, mely elte> a
helyisegek rendeitetesszerQ hasznalatatol. Az epitmeny es annak helyisegett csak a rendeltetesnek megfelelden szabad
hasznalni.
2. Az £pQlet kozos hasznalati helyisegeiben veszeiyes mennyisegu szilard eghetd anyagot tarolni, tuzveszeiyes tevekenyseget
folytatni tilosi A tarolt anyagoktdl fuggetlenul a helyisegekben minimalis - a bejutast lehetove tevd - kozleked«§si - tuz
eseten a tOzoltdsag reszere a beavatkozast eldsegftd - utat kell biztositani.
3. A lakas tulajdonosa, berldje, vagy hasznaldja feielfis azert, hogy a lakasban es/vagy az ahhoz tartozd egyeb 6puletreszekben
a lakdhazra vonatkozd tuzvedelmi elfiirasokat betartsak, betartassak.
4. A lakasban, annak helyisegeiben nem szabad eghetd anyagot olyan mennyisegben 6s motion tarolni, es/vagy a kdrnyezetre
illetve a mas lakasokra nezve olyan tuzveszeiyes cselekmenyt wegezni, amely az epiiietben a lakasok heiyis^geinek
rendeltetesszeru hasznalatatol alapvetden etter 6s ott tuzveszelyt okozhat.
5. Tilos a lakd^piiletben Iev6 epuletgep^szeti es kozmuberendezesek szamara keszitett v^ddburfcplatok mdgdtl
rendeltetesszeruen oda nem tartozd eghetd, esetleg robbanasveszelyes anyagokat tarolni.
%€V
6. A kozmu nyito-, es zaroszerkezetek, a fustelvezeto kezeloszerkezet, tOzoltd keszuKk - ha van - heh/6t jol lathatdan kel
megjeldlni.
a
7. Tuzoltd kesziiteket nem kell elhelyezni lakasokban, a hozzajuk tartozd gepj^rm(it^roldkbin> melygar^zsokban, t^rold
helyisegekben akkor, ha azok csak es kizarolag a lakasok, a lakoe>0letben lakok igenyeit szolgaljak ki.
8. A kozmif nyito-, 6s zirdszerkezetek, a fQstelvezetd kezeloszerkezet, iizemk6pes allapotardl gondoskodni kell. TOzoltcl
k6szu!6kekhez - ha van -, kozmuvek elzaroihoz vezetd utakat, ajtokat es az epiiletek menektt6si, kiiiritesi utvonalait, a
szabadba vezetS kijaratait leszukiteni, eltorlaszoini m6g atmenetileg sem szabad!
9. A lakasok eldtti teret, folyosot, kdzlekeddt, I6pcs6fordulot, lepcsfihazat, a I6pcsohizak kozotti atjarot - ha van - fgmraccsa
lezarni, butorral, hasznalati targyakkal eltorlaszoini, leszukiteni nem szabad. Lepcsdhcizban viragok elhelyezhetdk, de csak
oly modon, hogy azok tuz eseten a lakok menekiiles£t ne akadalyozzak. A lakoepulet kdzlekedesi - tuz eseten meneku!6si
utjait szabadon, menekulesre aikalmas allapotban kell tartani.
. '* \. A iakoepuletben es/vagy helyisegeiben tuzv
tevekenyseg pi. szigetelesi munkak stb.) csak alkalomszeruen, a vonatkozd eloirasnak megfeleld - elozetesen lefolytatott
helyszfni szemiet kovet&en - az ott megallapftott tOzmegeWzesi feh^telek meghat^rozis^val, azok fRASOS ENGEDELY8E
foglalasa^val, a feltetelek biztosftasaval szabad vegezni, vegeztetni. A szemle es az engedelyezes folyamataba minder
esetben be kell vonni a kozos kepviselfit is.
H.UFTEKHASZNALATA
V. VILLAMOS BERENDEZESEK VtDELME
!
1. Csak olyan villamos berendezes hasznalhatd, ameiy rendettetesszerQ hasznalata soran a kornyezetere tfizveszelyt nem

jelent.

V *V*

2. A villamos berendezes es a kornyezeteben I6v6 eghetd anyagok, berendezesi targyak kozott olyan tavolsagot kel!
megtartani, hogy a villamos berendezes uzemszerfl, vagy meghibasodSsa folytan bekdVetkezd melegedese a kdrnyezet^ben
tOzet ne okozhasson.
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3. A villamos berendezest rendszeresen meg kell tisztftani az olyan - elsosorban eghet6 - szennyezodesektdl, mely a
berendezes hd ieadasi, hdUsi viszonyait kdrosan befoh/asoln^, vagy amely maga is a hdtdl meggyulladhat.
4. Hasznaiaton kivul helyezett villamos berendezest a haldzatrdl le kell vdlasztani, vegleges haszn^laton ki'vul helyez6st
kdvetden pedig vissza kell azt bontani. Az ideiglenes levalasztas, lekapcsoias nem vonatkozik azokra a k^sziil^kekre,
berendezesekre, melyek folyamatos uzemre lettek tervezve. Szamrtdgep keszenleti helyzete kikapcsolt allapotnak mindsQI.
5. A villamos haldzatot tulterhelni nem szabad.
6. Villamos haldzat vedelmere csak az adott terheles^re meretezett, megfeleld - eredeti - erteku olvadd faiztosftekot szabad
haszn^lni. Az olvadd biztositek j'avrtasa szakszeruen talpalasa szabalytalan es TILOS! Az ilyen biztositekot ki kell cserelni.
Ujbdli kioivadis eseten a kivaltd okot villanyszereldvel kell megvizsgaltatni.
7. A villamos berendezes, haldzat javWsat csak szakk^pzett elektromos szakember - villanyszereld - vegezheti.
8. Villamos berendezes kezelesi/karbantartasi utasftasaban foglaltakat ismerni kell es be kell tartani.
VI.LAKASOK TUZVEDELMI HASZNALATI SZABALYAI
1. A lakas tulajdonosa, beridje, hasznaloja felelds, hogy a lakasban tartdzkodd szemelyek a tuzvedelmi szabalyokat betartsak,
betartassak.
2. Lakasban rofabanasvesz6lyes tevekenyseget vegezni - khreve az iddszakosan vegzendd robbanasveszelyes festekek,
oiddszerek hasznaiataval jard mazolasi munkakat stb. - TILOS! Ilyen esetben a Sakas hatekony atszell6ztet6s6rol
gondoskodni kell es minden lehetseges gyujtdforr^st ki kell iktatni.
3. Lakisban dohanyozni csak ugy szabad, hogy az kornyezetre tuzveszelyt ne jelenthessen. (hamutal hasznalata). Agyban,
erkelyen soha ne doh^nyozzunk! Tilos a lakas ablakabdl, erkelyrSI ego targyat, gyufat, dohanynemu tartalmat kidobni. Tilos
a hamutartd tartalmat agheto huiladekok koze urfteni, vagy pi. szemetiedobdba onteni.

4. Tdbbiakasos epuletben - lakasonkent - ..Robbanasveszelyes" folyadekbol legfeljebb 10,0 litert szabad tarolni, azt is erre a
celra rendszeresften kanndban. A III tdzveszelyesseg! fokozatii, tOzveszelyes folyadekbdl - pi. gazolaj - 30,0 litert szabad
tarolni.
5. Tflzgyujtd eszkoz, tuzveszelyes anyag, folyadek es olyan anyagok, melyek egymasra hatasa tiizet idezhet eld, csak ugy
helyezhetd ei, hogy azokhoz gyermek, korlatozott cselekvdkepessegtf szemely, ne ferhessen hozza.
6. Bekapcsolt villanyvasalot, melyet hasznaiat sordn wpihentetunk", - amig ujra nem hasznaljuk - azt erre a celra kialaki'tott
tartdn, hdszigeteld alateten, eghetd anyagtdl olyan tavolsagra szabad csak eihelyezni, hogy annak sugirzo hdje az egheto
anyagokra tfizveszelyt ne jelenthessen.
7. Robbanas-, vagy tuzveszelyes folyadekot lefolyoba, csatornaba, szemetledobo aknaba dnteni, ilyen tartaimu edenyt
szemetgyujtfibe, szemetledobo aknaba be-, illetve ledobni TILOS!
8. Konyhai tflzhelyen lewfi edenyben kdnnyen gyultadd anyagot - zsfr, olaj - felugyelet nelkQI hagyni nem szabad.
9. Tdbbszintes iakoepuietben nem hasznalhato vagy tarolhato propan-butan gazpalack.
lO.G^zpalack hasznalata 6s taroiasa tilos olyan foldszintesnei magasabb epitmenyben, ahol az esetleges gazrobbanas a
tartoszerkezet 6sszeoml4s4t idezheti e!6.
VII. KdZMO ELZAR6 SZERKEZETEK6s T0ZCSAP ELHELYEZESE
1. TOzvgPELMI F6KAPCSOL6: a Duna feloli bejiratok jobb oldaian Iev6 elektromos fSeloszto helysegekben ta!4lhat6. Az itt
levd ffikapcsolovai az egesz epuletresz feszultseg mentesfthetd. A feszultsegmentesites az akkumlatoros I4pcs6hazi
irinyfeny vilagrtast nem erinti. A helyseg kulcsa az igazgatosag megbizottjdinil taUlhatd, aki tuz eseten elv^gzi a sziikseges
iramtalanrt^st.
.
2. GAZ FflELZARb: a gaz f6elzdro, mellyei az egesz epuletegyuttes gazvezeteke elzirhatd, a Lajos utcai bejaratok bal oldal^n
levd berlemeny^ben van. Amennyiben a berlfi nines jelen, a helyiseg a gondnoknai (121-es epiiletben levd muhelyben)
talalhato tartalekkulccsal nyithato.
TOZCSAP HELYE: Lajos utca 113-as hiz eldtt talalhat6.

VIII. H0 6s FUSTELVEZETdK HASZNALATA lepcsdhazba beszurfidfi fust6t, h6t a meglevfi lepcsdhazi abiakok, zirt
iepcsdhazak eseten a hd- es fustelvezetS megnyrtisival, uzembe helyezesevellehet elvezetni, nyitasa a felemeleten,
valamint a 9.4s 10. emelet kozott a falon elhelyezet szekrenyekben Iev6 nyitokarokkal tortenik. A szekreny Qveget betdrve
nyitni lehet a tetd kijaiatot.
^V %
IX. JARMUVEK ELHELYEZESE
^5^%
1. Az epuletek eldtt gepjarmuvet csak ugy szabad eihelyezni, hogy az tfiz eseten kdnnyen es gyorsan eitavolfthatd legyen.
2.Az epuletek eldtt tirolt gepkocsiknak tuz eseten a veszelyzon^bdl vald eltavolitSsarol a tulajdonosnak, illetve
hasznalonak kell gondoskodnia.
"'
3. A gepjirmuvel a bej^ratok ele, illetve a gyalogos kozlekedes szim^ra fenntartott jardara allni, azokat eltoriaszoini m6g
Ideiglenesensemszabad.
1 ' " ' ^. ,;
4. Tdbb gepjarmu t^rotasa eseten azokat ugy kell eihelyezni, hogy a ggpjarmuVek ajtaja legalabb az egyik oldalukon teljes
szelessegben nyithato legyen, az egymas mdgdtt JU6 j^rmOvek kdzdtt pedig 0,80 m tdvolsagot kell tartani.
5. A parkoloban tuzveszelyes folyadekot iefejteni, illetdleg gepjarmuvet Ozemanyaggal feltoiteni vagy tazveszellyel jird
javftast 4s egyeb tevekenyseget v^gezni HLOSI
6. A gepjarmure vonatkozd tOzvedelml eJdfrasok betartasaert a gepjarmu mindenkori hasznaloja a felelfis.
G6pjarmO az epuletek kapuaijaban nem tarolhato.
X. TUZ ESETEN ERTESl'TENDOK NEVSORA:
Lakasszovetkezet Ugyvezetd Elnok:
\s Istvan: 906-30-342-2998
Bozsik Zoltan:
9 06-30-334-3714

Gondnokok:

JuhdszZoWn:

NagyZoitan:

»06-20-851-1811

S 06-20-555-3368

FENTJ TUZViDELMI HAZIREND BETARTASA, BETARTATASA MINDEN LAK6 KdTELESSEGE!
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