A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEMEN MŰKÖDŐ BÉRLŐKRE, ÜZEMELTETŐKRE, VÁLLALKOZÓKRA VONATKOZÓ VAGYONVÉDELMI-RENDÉSZETI,
MUNKA-, KÖRNYEZET- ÉS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK
Az alábbiak szerinti rendtartás a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen minden vállalkozói szerződés
és megrendelés részét képezi, annak betartása az egyetem
területén tevékenységet folytató szerződő partnerre nézve
kötelező. Megszegése kártalanítás nélküli szerződésbontást is eredményezhet.

9. Az egyetem területén a KRESZ szabályai érvényesek, a
megengedett legnagyobb sebesség: északi területen 5
km/ó, déli területén 10 km/ó.
10. A vállalkozó által igénybevett területen, illetve a munkavégzése során bekövetkezett különleges események kivizsgálása a saját feladata, de erről köteles tájékoztatni
a Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztályt. („K” épület
III. emelet 81.).

I. VAGYONVÉDELMI-RENDÉSZETI UTASÍTÁSOK
1. A szerződő partner a tevékenység megkezdése előtt köteles bejelentkezni a területért felelős épület gondnokánál és tájékoztatást adni a területen végzendő munkákról, tevékenységről.

11. A vállalkozó köteles tudomásul venni:
1.1. Az egyetem területén vagyonvédelemmel kapcsolatos tevékenység végzésére, a vagyonvédelmi és rendészeti szabályok betartásának ellenőrzésére a Vagyonés Intézménybiztonsági Osztály jogosult.

2. A munkálatok megkezdése előtt a felelősségbiztosítási
kötvényről a Beruházás-előkészítési Osztályon fénymásolat készül.

1.2. Azon esetben, ha alapos gyanú merül fel, hogy valamelyik vállalkozó dolgozója a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem tulajdonában lévő tárgyakat szándékozik az egyetem területéről kijuttatni, akkor
a Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztály megbízottja
jogosult az említett személy csomagjainak, illetve gépkocsijának az átvizsgálására, és a szükséges intézkedések megtételére.

3. Köteles a tulajdonában lévő eszközöket, vagyontárgyakat őrizni, szükség esetén azokra biztosítást kötni. A
vállalkozó anyagaiért, eszközeiért az egyetem nem vállal felelősséget.
4. Köteles az általa használt munkaterületet, helyiségeket őrizni, munkaidő után a zárást biztosítani, azt zárási
naplóban rögzíteni.

12. A vagyonvédelmi-rendészeti szabályzatban és a BME
jelen előírásaiban foglaltak be nem tartásából bármilyen kárért a vállalkozó tartozik felelősséggel, abban
az esetben is, ha azt nem saját dolgozója, hanem hozzá
bármely más okból érkező személy követte el.

5. Amennyiben a vállalkozó kulcsot kíván leadni az egyetemi portaszolgálatnál, azt be kell jelentenie a Vagyon-és
Intézménybiztonsági Osztályon és ezt követően a kulcsot
a lepecsételt kulcskazettában helyezheti el. A kazettán
fel kell tüntetni az alábbiakat: a lezárt épület neve, emelet, ajtószám, vállalkozás megnevezése, felelős vezetője; a felvételre jogosultak nevét, munkaidőn túl is elérhető címét, telefonszámát, személyi igazolvány számát.
Kulcskazetta csak a kulcsfelvételi füzetben feltüntetett
személyeknek adható ki, aláírás ellenében, amit kulcsfelvételi füzetben kell rögzíteni.

13. Jelen szabályzat ismertetése és betartatása a vállalkozó dolgozói számára vállalkozó feladata.
14. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
rendészeti szervezete:
Kancellária
Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztály
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. „K” épület III. emelet 81.
Telefon: 463-1107, 463-3763

6. A vállalkozó felelősséget vállal az általa foglalkoztatott
személyek tevékenységéért. E körben köteles az egyetemnek megtéríteni az általa vagy harmadik személy
által munkavégzés során okozott kárt.

II. MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
Az előírások az Egyetem területén külső szervezet foglalkoztatására kötött szerződés mellékletét képezik.

7. Áru és anyagmozgatás esetén a megfelelő bizonylatokat kitölteni és a portákon egy példányt leadni. Ennek
hiánya esetén a ki- vagy belépés megtagadható. Az
egyetem területén a vállalkozó tehergépkocsija rakodás, szállítás céljából legfeljebb egy órát tartózkodhat.
A belépési engedély kiadása a teherportákon történik a
forgalmi engedély leadása ellenében. A vállalkozó személygépkocsija egyetemre történő behajtását, parkolását a BME nem engedélyezi.

1. A szerződés tárgyát képező munkáknál munkavédelmi
(munkabiztonsági és foglalkozás- egészségügyi) szempontból az irányítás és ellenőrzés a Vállalkozó feladata.
2. Az átadott munkaterületen a munkavédelmi, foglalkozás-egészségügyi és az elsősegély nyújtási feltételek
biztosítása a Vállalkozó feladata.

8. Munkaidőn túl, illetve munkaszüneti napon történő
benntartózkodást a vállalkozó írásbeli kérelmére a Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztály engedélyez. Az
engedély iránti kérelmet két munkanappal az esedékességet megelőzően kell az egyetemi szerződő szervezeti egységhez benyújtani. Beléptető rendszerrel ellátott
kapuk és ajtók esetében is ez az eljárás alkalmazandó. A belépő kártya biztosítása ez esetben az egyetemi
szerződő fél feladata.

3. Vállalkozó a munkálatok teljes idejére köteles a 4/2002.
(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 3. §-a szerinti koordinátort alkalmazni.
4. A BME köteles a munkaterületet a Vállalkozónak, a
biztonsági követelményeknek megfelelően úgy átadni,
hogy a munkát megkezdő és végző dolgozókra energia-ellátó rendszer, anyag, gép, műszer, berendezés,
vagy egyéb más körülmény veszélyt ne jelentsen.
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5. A munkaterület elhatárolását, átadását jegyzőkönyvben, illetve munkanaplóban kell rögzíteni.

18. A veszélyesnek minősülő építési anyagokat az előírásoknak megfelelően kell tárolni, biztonsági adatlapjukat
a helyszínen, hozzáférhetően kell őrizni, felhasználásuk
során a szükséges egyéni védőeszközökkel a munkavállalókat el kell látni, használatukra ki kell oktatni és
viselésüket meg kell követelni.

6. A BME műszaki ellenőrei, valamint az egyetemi munkavédelmi szervezet tagjai jogosultak bármely, a Vállalkozó számára átadott munkaterületen ellenőrzést végezni, és a hiányosságok felszámolására intézkedést tenni.

19. A munkavégzés során tilos a csatornába, levegőbe vagy
a talajba veszélyes vagy környezetszennyező anyagokat juttatni (pl.: savak, lúgok, oldószerek, festékek,
olaj, stb.). A keletkező veszélyes hulladékok szakszerű
gyűjtéséről, ártalmatlanításáról és elszállításáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. Hasonlóképpen köteles a
Vállalkozó gondoskodni a munkavégzés során keletkező
építési- és kommunális hulladék elkülönített, szakszerű gyűjtéséről és elszállításáról.

7. Egy munkaterületen több vállalkozó egy időben történő munkavégzése esetén a munkavédelmi feladatok biztosításáért és az egészséget nem veszélyeztető
munkavégzés feltételeinek teljesítéséért a fővállalkozó
a felelős. Ennek hiányában a Megbízó által kötelezően,
szerződésben kijelölt vállalkozó a felelős.
8. A Vállalkozó gondoskodjon arról, hogy munkavállalói a
munkavégzés ideje alatt ne álljanak alkohol, vagy egyéb
olyan szer hatása alatt, amely a munkát végzők és a
munkavégzés hatókörében tartózkodók biztonságát veszélyezteti.

20. A Vállalkozó köteles munkavégzés közben is a környezet
rendjét és tisztaságát megtartani, a növényzetet védeni
és a munka befejezése után a területet rendben átadni.

9. A Vállalkozó munkavállalójának az egyetem területén
történt munkabalesetét köteles bejelenteni a BME Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztálynak. Amennyiben
a baleset bekövetkezésében az egyetemnek felróható
körülmény is közrejátszott, a kivizsgálásába be kell vonni a BME a Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztályát.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem munkavédelmi szerve:
Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztály
1111 Budapest, Műegyetem rakpart, „K” épület III. emelet
81. helyiségei Telefon: 463-2092, 463-1556

10. Azokba a helyiségekbe, munkahelyekre, ahol idegenek
belépését tiltó tábla van kifüggesztve, az állandóan ott
dolgozókon, oda beosztottakon, a felügyelettel megbízottakon kívül más személy csak külön engedéllyel,
megfelelő kísérettel léphet be.

FOKOZOTT JÁRVÁNYÜGYI VÉDEKEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ
INTÉZKEDÉSEK EGÉSZSÉGVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA
A Vállalkozók munkavállalói részéről a higiéniai előírások
fokozott betartása szükséges: A Vállalkozó munkavállalói:
• viseljenek arcmaszkot a létesítmény területén!
• rendszeresen mossák és fertőtlenítsék a kezüket
• zsebkendőbe tüsszentsenek, köhögjenek, ha erre nincs
lehetőségük, akkor a könyökhajlatukba
• szellőztessenek rendszeresen
• tartsanak a lehető legnagyobb távolságot másoktól, a
megszokott privát szférát kissé kitágítva (1, 5 m-es védőtávolság!)
• kerüljék a kézfogást és egyéb jellegű testi érintkezést
(pl. ölelés)
• ne szálljanak be sokan együtt liftbe, gépjárműbe
• az egyéb betegségeket (megfázás, influenza) is vegyék
komolyan, mert ezek legyengítik az immunrendszert
• amennyiben bármilyen tünetet - akut légzőszervi tünetek (köhögés és/vagy légszomj), láz (min. 38°C), esetleg
ezeken kívül gyomorbántalmak, fáradékonyság - észlelnek magukon, családtagjaikon, vagy kollégáikon,
kérjük, haladéktalanul értesítsék telefonon a háziorvosotokat, vagy a dedikált zöld számokat: 06-80-277-455
vagy 06-80-277-456
• bármely tünet észlelése esetén haladéktalanul hagyják
el a munkaterületet.

11. Építési munkahely határain idegeneknek belépést tiltó
táblát kell elhelyezni.
Olyan területen, ahol az építési munkahely mellett
rendszeres közlekedés folyik, a munkahelyet el kell
keríteni. Azokon a munkaterületeken, amelyek felett
közlekednek, megfelelően méretezett, az előírásoknak
megfelelő átjárókat kell biztosítani. A munkahelyeket
és közlekedési utakat úgy kell kialakítani, hogy azok a
lehulló tárgyaktól védettek legyenek.
12. Tárgyakat és anyagot az építményről ledobni csak biztonságosan kialakított ledobó helyről és csak akkor
szabad, ha a veszélyeztetett területet figyelő személy
biztosítja, továbbá a megközelítést elkerítéssel vagy elzárással lehetetlenné tették.
13. Anyagcsúszdákat úgy kell kialakítani és használni, hogy
azok sem a használókat, sem a munkavégzés hatókörében tartózkodókat ne veszélyeztessék.
14. Közlekedési, menekülési utakat, villamos berendezések kapcsoló tereit (kapcsolóit, biztosító tábláit, elosztószekrényeit), a tűzoltó felszereléseket hozzáférhetően
szabadon kell hagyni, még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni.
15. Működő laboratóriumban, műhelyben vagy más munkahelyeken végzett építési, karbantartási, javítási munkák
során a helyi üzemviszonyok figyelembevételével kell
a munkavégzést megszervezni. Működő munkahelyet
érintő víz, gáz, illetve villamos áram kikapcsolása esetén a munkahelyet arról előzetesen tájékoztatni kell.

III. A TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK
A FELELŐS TERVEZŐK ÉS KIVITELEZŐK KÖTELESSÉGEI
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. évi törvény 21. §-ában foglaltak
szerint
• A felelős tervező köteles a tervekhez tűzvédelmi fejezetet készíttetni, amely tartalmazza a vonatkozó jogszabályokban, az alkalmazandó szabványokban és hatósági
előírásokban foglalt követelmények kielégítését. A tűzvédelmi fejezet készítéséhez tűzvédelmi szakembert

16. Az egyetem területén, munkavégzés során annak a
szervezeti egységnek a helyi munkavédelmi utasítását
is be kell tartani, ahol a tevékenységet végzik.
17. A környezetterhelő mértékű por keletkezését meg kell
akadályozni. A munkavégzés alatti zajterhelés ne haladja meg a jogszabályokban előírt mértéket.
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kell bevonni. Ha az általános érvényű előírásoktól el kíván térni, köteles azt még az engedélyezési szintű eljárás megkezdése előtt lefolytatni. A tervezéskor köteles
egyeztetni a Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztállyal.
• A kivitelező köteles a tervben szereplő tűzvédelmi követelményeket a kivitelezés során megtartani, a tervezői hiányosságok megszüntetését a felelős tervezőnél,
illetőleg a beruházónál kezdeményezni. A kivitelezés
során szükség szerint köteles egyeztetni a Vagyon- és
Intézménybiztonsági Osztállyal.
• A felelős tervezőnek és kivitelezőnek a tűzvédelmi előírások érvényesítéséről és betartásáról írásban kell nyilatkoznia. A beépített anyagokról szükség szerint „Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítványt” kell beszereznie a
gyártótól. (A Tűzvédelmi Megfelelősség Tanúsítvány az
az irat, amely igazolja, hogy az építési anyag, szerkezet,
építési mód, készülék, gép, berendezés, technológia,
tűzoltó technikai eszköz és oltóanyag megfelel-e a jogszabályokban meghatározott követelményeknek. Építőipari termékek esetén az ÉMI adja ki a tanúsítványt).
Az építési termék építménybe történő betervezésének
és beépítésének szabályait, valamint a teljesítmény
igazolásának részletes szabályait a 275/2013. (VII. 6.)
Kormányrendelet tartalmazza. Minden építési termék
esetén a beépítés feltétele a teljesítménynyilatkozat
megléte. A teljesítménynyilatkozat alapja lehet: harmonizált európai szabvány, európai műszaki engedély,
nemzeti műszaki értékelés, megfelelő tartalmú szabvány. A tervező és a kivitelező felelőssége, hogy az adott
célra megfelelő tulajdonsággal rendelkező terméket
válasszon ki.

mélyek bevonásával – a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel és a rendelkezésre álló eszközökkel, azonnal meg kell
kezdeni a tűz oltását, adott esetben a veszélybe jutott emberek kimentését. Meneküléshez a liftet használni nem szabad!
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
1. A munkaterületre felvonuló dolgozókat a kivitelező (a
munkálatok vezetője) köteles az intézményre, illetve az
adott munkaterületre vonatkozó legszükségesebb tűzvédelmi szabályokra kioktatni, különösen a tűzveszélyes munkaterületeken. A dolgozókat munkába állítani
addig nem szabad, amíg az előírt kötelező tűzvédelmi
oktatásban nem részesültek!
2. A folyamatos munkavégzéshez szükséges anyagokat
tárolni csak úgy szabad, hogy az épületen kívüli és az
épületen belüli közlekedési utak, ki- és bejárati ajtók
minden esetben teljes szélességükben szabadon maradjanak. Az utakon, járdákon, folyosókon tárolni semmit nem lehet.
3. Az ideiglenes felvonulási épületet és depóniát felállítani
csak az Egyetem Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztályának előzetes hozzájárulása alapján, a célra megfelelő kijelölt helyen szabad.
4. Szabadban a kijelölt területen munka- és anyagtároló
helyet úgy kell kialakítani, hogy az épület külső falától
legalább 3 méter távolság a tűzoltás céljára minden
esetben biztosítva legyen.
5. A tűzvédelmi felszereléseket (tűzcsap, tűzoltó készülék,
oltóhomok) eltorlaszolni, rendeltetési helyükről elvinni,
azokat más célra használni szigorúan tilos!

A beruházó kötelessége mindezt rendszeresen ellenőrizni a műszaki átadás-átvétel során, számon kérni és végrehajtását dokumentálni. A műszaki átadásra az egyetem
Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztályát írásban köteles
meghívni.
Az a tervező vagy kivitelező, aki a tűzvédelmi jogszabályban
foglaltakat megszegi, vagy nem tartja be, vagy valótlan megfelelőségi tanúsítványt ad, a 259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet szerint „tűzvédelmi bírsággal” sújtható.

6. Hegesztés, illetve nyílt lánggal végzett tevékenység során be kell tartani a Hegesztési Biztonsági Szabályzatban foglaltakat az alábbiak figyelembe vételével.
Nyílt lánggal járó tűzveszélyes tevékenységnek minősül:
– a lánghegesztés, lángvágás,
– az elektromos ívhegesztés,
– a forrasztás (különösen a faszerkezetű padlástérben és
tető héjazaton veszélyes),
– a szigetelő-, és burkoló anyagok olvasztása, melegítése,
– sarokcsiszoló használata tűzveszélyes, vagy robbanásveszélyes környezetben.

FELADATOK TŰZ ESETÉN
A tűzvédelemi törvényben foglaltak szerint
,,aki tüzet, vagy annak veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak’’ a 105, 112 telefonszámon. Sérülés, baleset, füstmérgezés esetén a mentőket is
értesíteni kell a 104 vagy a 112 hívószámon.

A tevékenység alkalmi jellegű a munkaterületeken helyiségekben, ezért a tűzveszély megelőzése minden esetben
külön vizsgálatot és helyi intézkedést igényelhet.
Tűzveszélyes munkát megkezdeni csak előzetes helyszíni
szemle és a „tűzveszélyes munka végzésének feltételei”
című nyomtatvány adatai kitöltésével, az előírások maradéktalan betartásával lehet.

A tűzjelzésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
– A tűzeset helye, címe (kerület, utca, házszám, épület
betű jele, emelet).
– Hol és mi ég, emberélet van-e veszélyben?
– A jelző személy mondja be a nevét és a telefonszámot,
amelyről a tűzesetet jelzi.

Az említett nyomtatványt, ha a munkát előzetes megrendelés alapján külső vállalkozó végzi, a vezetője által – írásban
– megbízott munkaterületi, munkahelyi vezető adja ki, az
előzetes helyszíni szemle és a jogszabályi rendelkezések
alapján. A munka megrendelőjének szerződésben rögzíteni
kell a fentiekre vonatkozó igényt.

A tűzoltóság felé történő tűzjelzés után – a további intézkedések megtétele céljából – azonnal hívni kell az Egyetem
Diszpécser Szolgálatát, és tájékoztatni kell az eseményről,
a 463-4444 telefonon.

A nyomtatványt kitöltve minden esetben a munka megkezdése előtt az Egyetem Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztályának „K” épület III. emelet 81. (Tel.: 463-1105, 463-2990)
tudomásul vétel és helyszíni tűzvédelmi ellenőrzés céljából
be kell mutatni, amelyet az osztály munkatársai a biztonság
érdekében kiegészíthetnek.

A Diszpécser Szolgálat a tűzjelzést esetleg pontosított adatokkal kiegészítve, ismételje meg a tűzoltóság felé. Tűzesetet jelezni lehet a betöréses tűzjelző működtetésével is.
A tűz észlelése és jelzésével egy időben – a jelen levő sze3

(A nyomtatvány beszerezhető a Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztálynál és a Beruházás- előkészítési Osztályon.)
A tűzveszélyes munka végzését, illetve a kapcsolatos írásos
feltételek végrehajtását minden területen a helyi vezetők és
a tűzvédelmi megbízottak kísérjék figyelemmel. Hiányosságok, vagy szabálytalanságok észlelése esetén jelezzék a Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztálynak. Írásos feltételek
nélkül a tűzveszélyes munka nem végezhető!

12. Ha a munkavégzés olyan körülmények között történik,
hogy a munkavégzés helyéről a hegesztő palack nem
látható, akkor külön felügyelettel meg kell bízni egy főt
a gázpalacknál.
Robbanásveszélyes tevékenység fogalmai és szabályai:
– Tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés:
olyan szerkezeti egység, illetve ezekből álló technológiai rendszer, amelyben, vagy amellyel fokozottan tűzés robbanásveszélyes vagy tűz- és robbanásveszélyes
tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok használata,
tárolása, vagy kimérése történik. Bizonyos festékféleségek robbanásveszélyesek, a velük való műveletek (festés, szórás, mázolás) veszélyt jelentenek.

TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSAI
1. Tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen,
ahol tüzet vagy robbanást okozhat mindaddig, amíg a
tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították.

– Robbanóképes légtér: az éghető gázok, gőzök, ködök,
aerosolok levegővel alkotott olyan keveréke, amelyben
normál körülmények között, gyújtóhatásra az égés átterjed az egész keverékre. Ilyen légtér alakulhat ki akkor,
ha a festés, szórás vagy tisztítás alkalmával éghető gőz
vagy gáz kerülhet a környezetbe.

2. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre alkalmas
helyen szabad végezni.
3. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak a munka elrendelőjének (vezetője) előzetes írásbeli feltételei
alapján szabad végezni. A külső vállalkozó által végzett
tűzveszélyes tevékenységre a feltételek megadása a
külső cég munkát elrendelő vezetőjének hatáskörébe
tartozik. A feltételeket azonban a Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztály munkatársaival egyeztetni kell, akik
ezt szükség esetén – a helyi sajátosságoknak megfelelő
– tűzvédelmi előírásokkal kötelesek kiegészíteni.
Az írásos feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység
időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét, tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány számát, a vonatkozó
tűzvédelmi szabályokat, előírásokat és kiegészítő elvárásokat.

– Ezen anyagok jelenlétében csak a zónahatáron túl engedhető meg a nyílt lángú berendezés használata. Zónahatáron belül csak biztonságos, nem nyílt lángú, hőfokszabályzóval ellátott melegítő berendezés használható.
Ilyen anyagok jelenlétében a dohányzás vagy a nyílt láng
használata tilos!
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tűzvédelmi szerve:
Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztály
1111 Budapest, Műegyetem rakpart, „K” épület III. emelet
81. helyiségei
Telefon: 463-1105, 463-2990.

4. Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező,
egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
5. A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez, a kezdésétől a befejezéséig a munkát felvállaló – szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.
6. A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavállaló az ott
keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést,
készüléket köteles biztosítani.
7. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi
szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését a Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztálynak,
szükség szerint a Diszpécsernek be kell jelenteni.
8. A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz – vagy
robbanásveszélyt ne jelenthessen.
9. A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén,
vagy ha arra szükség nincs, a tüzet el kell oltani.
10. A tüzelés a tüzelőberendezés használatának színhelyén
olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
11. Ellenőrzés esetén az írásos feltételeket tartalmazó
nyomtatványt fel kell mutatni.
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