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1. A KIVONAT CÉLJA 

 

Az MVM Mátra Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3271 Visonta Erőmű 

út 11. továbbiakban: Társaság) területén a vállalkozó megismerje, a tűzvédelmi tevékenységet 

érinti belső szabályozásra vonatkozó előírásokat. 

A „KIVONAT” nem mentesíti a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályokban előírt kötelmei alól. 

 

2. MUNKAVÁLLALÓK TŰZVÉDELMI FELADATAI 

- Kötelesek betartani munkavégzésük során a jogszabályok, valamint az adott munkára 

vagy munkaterületre vonatkozó esetleges különleges előírásokat. 

- Végrehajtják vezetőik tűzvédelmi utasításait. Minden tüzet, minden olyan eseményt, 

ami tűzkeletkezés veszélyével jár, minden olyan jelenséget, ami tűz bekövetkezésére 

utal (pl. izzás, füstképződés stb.), függetlenül az esemény helyszínétől, kötelesek 

azonnal jelezni, e szabályzat előírásai szerint. 

- Kötelesek részt venni a tűzvédelmi oktatásokon, vizsgáztatásokon. 

- Munkahelyeken végrehajtja a készenlétben tartott tűzoltó eszközök rendszeres 

szemrevételezéssel történő ellenőrzését, hiányosság esetén jelzi a munkahelyi vezetője 

felé. 

- Minden személy köteles a tűzoltásban, a műszaki mentésben – ellenszolgáltatás nélkül 

– életkora, egészségi, fizikai állapota alapján, saját életét és testi épségét nem 

veszélyeztetve, a tőle elvárható személyes részvétellel, vagy adatok közlésével 

közreműködni.  

3. TŰZJELZÉS 

- A tűz észlelése estén fel kell mérni, hogy a kezdeti tűz oltása a rendelkezésre álló 

eszközökkel végrehajtható-e. 

- Minden tüzet - az eloltott tüzet is - azonnal jelenteni kell!  

- A tüzet észlelő személy azonnal jelezze a tüzet a környezetében tartózkodónak is 

abból a célból, hogy a tűz oltásában segédkezzenek, vagy a veszélyeztetett helyet 

idejében el tudják hagyni. 

- Az épületben tartózkodókat a rendelkezésre álló kézi jelzésadó eszközzel (csengő, 

hangos szóval) riasztani kell. 

A tűz jelzése, bejelentése során közölni kell: 

• a tűz helyét, 

• a tűz jellegét (mi ég?), 

• emberélet van-e veszélyben, személyi sérülés történt-e, 

• a tűz közvetlenül mit veszélyeztet, 

• a tüzet jelentő személy nevét, telefonszámát. 
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3.1. Tűzjelzés visontai bányánál 

 

Létesítményi tűzoltóság ügyeletére:   06-30-525-8598 számon 

 

3.2. Tűzjelzés a bükkábrányi bányánál 

 

Üzemi rendészetnek:    06-30-525-8614 számon 

 

3.3. Tűzjelzés Erőmű 

 

Létesítményi tűzoltóság ügyeletére:    30-525-8592 számon 

 

4. TŰZOLTÁS 

 

  Tűzoltó készülék használata: 

- A tűzoltó készülék véletlenszerű indítás ellen biztosító szeggel van ellátva, használat 

előtt el kell távolítani! 

- A biztosító szeg eltávolítása utáni - lenyomásával elindul az oltóanyag. Természetesen 

a másik kezünkkel tömlő végét a tűzre irányítjuk.  

- A tűzoltó készüléket nem szabad folyamatosan működtetni, szakaszosan üzemeltethető. 

A szakaszos üzemelést tűzoltás taktikai megfontolás indokolja, így sokkal hatékonyabb 

lesz a tűzoltás. 

 

5. MENTÉS 

 

Az épület kiürítése, elhagyása: 

- Minden esetben kötelező értesíteni az épületben tartózkodókat. 

- Füst telítődése esetén „négykézláb” a padlóhoz minél közelebb, a légzőszerveket 

eltakarva közelítsük meg a kijáratot. 

- Kövessük az irányfényeket. 

- Kijutva a szabadba a megadott gyülekezési helyen kell megjelenni, azt a tűzoltás 

vezető engedélye nélkül elhagyni nem lehet! 

- A vezetők a napi létszám adatok alapján ellenőrzik a gyülekezési- tűzvédelmi 

utasításban meghatározva- helyen a létszámot.  

Legfontosabb mindig az életmentés!  

6. TŰZVESZÉLYES MUNKÁK VÉGZÉSE 

- Tűzveszélyes munkát (hegesztés, lángvágás, forrasztás, tűzrakás) végezni - kivéve az e 

célból rendszeresített műhelyeket, helyiségeket (kovács, hegesztő, csőszerelő) - csak a 

jelen szabályzatban meghatározott feltételek szerint kiadott írásbeli- „ENGEDÉLY 

alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez”- engedéllyel szabad  
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7. A MUNKATERÜLET RENDJÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK 

- A munkahelyeken csak a napi szükségletnek megfelelő éghető folyadékot szabad 

tárolni. 

- Az elfolyt, elcsepegett éghető folyadékot azonnal fel kell takarítani. Az éghető 

folyadék felitatására éghető anyagot, (pl. fűrészport) nem szabad igénybe venni. 

- A keletkező anyagot, hulladékot el kell takarítani, szükség esetén folyamatosan, de 

legalább a műszak végeztével. 

- A keletkező éghető hulladékot nem éghető anyagból készült, jól záró fedelű edényben 

kell összegyűjteni, és gondoskodni kell a veszélyes hulladéktárolóba történő 

szállításról. 

       A munkaterület elhagyásakor betartandó tűzvédelmi szabályok 

- A munkaidő végeztével a villamos irodagépeket, a folyamatos működést nem kívánó 

számítógép egységeket, ventillátorokat, villamos fűtőtesteket, főzőlapokat, 

kávéfőzőket az üzemmód kapcsolón kívül leválasztó kapcsolóval, vagy a fali 

dugaszoló aljzatból való kihúzással is le kell választani a hálózatról. 

- Az áramtalanításért felelős a munkaterületet utolsóként elhagyó munkavállaló! 


