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TŰZVÉDELMI ÉS VAGYONVÉDELMI FEJEZET
Kerékpáros létesítmény tervezése Nyíregyháza, Debreceni út (Kígyó
utcától) - Tünde utca - Kállói út - Kert u. és Kállói út - Csárda utca közötti
szakaszon - E.ON tulajdonú kábelszekrények kiváltása
című hálózatszerelési munkához
• Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. területén a tűz elleni védekezés feladatait a vállalat
Tűzvédelmi Szabályzata tartalmazza.
• A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed azokra az idegen munkavállalókra is, akik az
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. telephelyein, a vállalat által üzemben tartott
berendezéseken munkát végeznek, a munkavégzésre vonatkozó tűzvédelmi
kötelezettségeket a megrendelőnek és a kivitelezőnek keretszerződében kell rögzíteni.
• Ha a villamos hálózatszerelési tevékenység során alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység
végzésére kerül sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell kiállítani.
• A tűzveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjét az E.ON Tiszántúli Áramhálózati
Zrt. Tűzvédelmi Szabályzata tartalmazza.
• A kivitelezést követően a kivitelezőnek szabványossági nyilatkozatban kell nyilatkoznia a
kivitelezés során érintett tűzvédelmi előírások, szabványok betartásáról
Szabadvezetékek építése, fenntartása erdős és mezőgazdasági területen
A munkavégzés során be kell tartani a felsorolt jogszabályok, szabványok előírásait, valamint
az érvényben lévő típustervekben és technológiai előírásokban foglaltakat.
A hegesztések helyén és annak környezetében az éghető anyagokat, avart el kell távolítani. A
munkavégzés alatt 1 fő ügyeletet kell biztosítani, aki a lehulló izzó részeket rögtön eloltja. Az
esetleges tűzoltáshoz 2 db csákányt, 2 db 6 kg-os porral oltókészüléket, 2db lapátot kell a
hegesztés helyén tárolni.
A benzinüzemű munkagépek (kompresszor, kézi fűrészgépek) üzemanyag tartályainak
feltöltését csak a gép üzemszünetében, elfolyás ellen védve, lehetőleg földúton szabad
végezni úgy, hogy a töltés idejére a kézi tűzoltó-készüléket készenlétben kell tartani. Tüzet
rakni csak kijelölt tűzrakó helyen szabad engedély birtokában és ott állandó felügyelettel kell
biztosítani, figyelembe véve az aktuális tilalmi időszakokat.
Szabadvezeték létesítése lakott területen
A munkavégzés során be kell tartani a felsorolt jogszabályok, szabványok előírásait,
típusterveket és technológiai utasításokat. Hegesztést csak elkerített területen szabad végezni,
melyről az éghető anyagokat eltávolítottuk. Fokozott figyelmet kell fordítani az izzó
fémrészek visszahűtésére. Az esetleges tűzoltáshoz szükséges oltóeszközt a helyszínen
biztosítani kell. Kisgépek üzemanyagtartályát csak talajszinten szabad feltölteni. A töltés
idejére a tűzoltó készüléket készenlétben kell tartani.
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Szabadvezeték és kábel létesítése üzemanyagtöltő állomás, gázfogadó állomás és gázvezeték
közelében
Általános szabály a dohányzási és tűzgyújtási tilalom!
A munkavégzés során be kell tartani a felsorolt jogszabályok, szabványok előírásait, valamint
az érvényben lévő típustervek, technológiai utasítások előírásait. A hegesztés környezetében
az éghető anyagokat el kell távolítani és a munkaterületet el kell keríteni. Fentiek a
hivatkozott területeken általában nem megoldhatók. Vagy más kötési technológiát kell előírni
(pld. Hideg zsugor kötés, csavaros kötőelem alkalmazása, stb.) , vagy a tűzveszéllyel járó
munka tárgyát kell távolabb vinni, ha lehetséges. Mindenképen egyeztetni kell a tűzveszélyes
létesítmény üzemben tartójával a biztonsági távolság, és többlet műszaki előírások
tekintetében, a munka megkezdése előtt!
Ha mégis elkerülhetetlen:
Fokozott figyelmet kell fordítani az izzó fémrészek visszahűtésére. A hegesztés időtartamára
2 db 6 kg-os porral oltót kell készenlétben tartani. Üzemanyagtöltő állomásnál a veszélyességi
övezettől 10 m-re lehet kábelmassza melegítést végezni, tűzoltó eszköz helyszínen tartása
mellett. A gázfogadó és -szállító létesítmények közelében végzett hegesztésnél meg kell
győződni a környék gázkoncentrációjáról. A kábelmasszát csak talajfelszínen szabad
melegíteni, a veszélyességi övezet, a szélerősség és szélirány figyelembevételével. A
munkavégzés idejére szakfelügyeletet kell kérni.
Kábelszerelvények készítése, kábelmassza melegítése
A munkavégzés során be kell tartani a felsorolt jogszabályok, szabványok előírásait, az
érvényben lévő technológiai utasítások előírásait. A hegesztés helyét, a kábelszerelvények
környékét 2 m-es körzetben a keletkező kábelhulladéktól és éghető anyagoktól meg kell
tisztítani. Gondoskodni kell a munkagödörben a többi kábel letakarásáról és a lehulló izzó
fémrészek eloltásáról. Az esetleges tűz eloltására a hegesztés idejére 2 db 6 kg-os porral
oltókészüléket, 2 db lapátot és 2 db csákányt kell készenlétben tartani. A melegítési hely
környékéről az éghető anyagokat el kell távolítani, és a munkaterületet el kell keríteni.
A tárgyi munka során felmerülő tűzveszélyes tevékenységek: A tárgyi munkával érintett tűzveszélyes helyek, közművek és üzemeltetőjük: Az általános előírásokon túl betartandó egyedi előírások: Fontosabb tűzvédelmi jogszabályok:
9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel megjelent Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ)
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
Tűzoltóságról
1998. évi XXX. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról
115/1996. (VII.24.) Kormányrendelet a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes
szabályairól, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről
33/1999. (IX. 24.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996.
(XII.6.) BM rendelet módosításáról
35/1996. (XII.29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
12/1997. (II.26.) BM az erdők tűz elleni védelméről
13/1997. (II.26.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
27/1997. (IV.10.) BM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány
beszerzésére vonatkozó szabályokról
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211/2002. (X. 1.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
elleni védekezésről szóló 2/2001. (I. 17.) Korm. Rendelet módosításáról
7/2001. (IV. 27.) BM rendelet az erdők tűz elleni védelméről szóló 12/1997. (II. 26.)
BM rendelet módosításáról
2/2002. (I. 23.) BM rendelet a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki
követelményeinek megállapításáról
8/2001.(III.30) GM rendelet a Villamosmű Műszaki - Biztonsági Követelményei
Szabályzat hatálybalépéséről
Fontosabb tűzvédelemmel kapcsolatos, jogszabály által kötelező érvényűvé nyilvánított
szabványok:
MSZ 2364 szabványsorozat
Épületek villamos berendezéseinek létesítése
MSZ 151 szabványsorozat
Erősáramú szabadvezeték
MSZ 1585:2001
Erősáramú üzemi szabályzat
MSZ 1600 - 3:1986
Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem
MSZ 1600-11:1982
nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések
számára
MSZ 1600-13:1982
MSZ 1600-16:1992
MSZ 1610 szabványsorozat
Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nagyobb
feszültségű erősáramú villamos berendezések számára
MSZ 595 -1:1986
Építmények tűzvédelme. Fogalommeghatározások
MSZ 6292:1997
Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése
MSZ 9904:1984
Éghető folyadékok tárolása és szállítása 300 l-ig
MSZ 9943:1994
Üzemanyagtöltő állomás (benzinkút) előírásai
MSZ 13207:2000
0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű
erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása,
fektetése és terhelhetősége
MSZ 15633-1:1992
Éghető folyadékok és olvadékok tároló- és
MSZ 15633-2:1992
kiszolgáló létesítményeinek, berendezéseinek
MSZ 15633-3:1992
tűzvédelmi előírásai
MSZ 15633-4:1992
Fontosabb utasítások:
E.ON Hungária Zrt.
villamos
hálózatokat
munkaszervezeteinek kiemelten fontos utasításai.

üzemeltető

területileg

illetékes

Vagyonvédelem
Kivitelezés során a munkaterületre lehetőség szerint csak a napi munkának megfelelő
anyagokat kell kiszállítani, hogy felügyelet nélkül anyag a területen ne maradjon.
Amennyiben ez nem valósítható meg, a helyszín adottságainak megfelelően bekerített,
zárható területen kell a felhasználandó anyagok védelméről gondoskodni.
Nyíregyháza, 2017. október 30.

………………………………….
Török Krisztián
villamos tervező mérnök
15-0710, EN-korlátozott -Energetikai
(létesítményi és technológiai)

