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Tíinéđelmí
Szabáůyzat

JogszabáĘi, személý változások, valamint a Szabad Gyöľgy Iľodaház használatba
vételéből adódó változások miatt az's'f zoĺ5. számú együttes Tűzvédelmi Szabályzatot
(a továbbiakban : Szabtiy zat) a követk ezők szerint módosítj uk.

1. A Szabályzatt. pontja helyébe a következő ľendelkezés lép:
,,t. ATiinĺédelmiSzabályzat hatálya kiteľjeđaz országház és a Kossuth Lajos téľ
talajszintalatti létesítményeiľe(a továbbiakban: oĺszägház), a Baľankovics István

Iľodaházľa (országgyíílésIľođaházáľa),a Tisza Lajos lľodaházra, Műszaki
Főosztály Üzemfenntaľtási osztály Lakatos és Fűtésszeľelő Műhely Balassi Bálint
utcai kazánházra, Szabad Gyoľgy lľodaházľa, oľszággyűlés Konyvtáľa Haľgita téľi
könyvľaktáľľa (a továbbiakban: könyvraktár), valamint a Luppa szigeti héwégi
pihenőház teľületéľe,az épületekben feladatokat ellátó személyekre' aZ épületek,
valamint a beľendezések, eszközök, gépek felújítását, javítását, kaľbantaľtását,
felülvizsgálatát végző ktilső vállalkozások vezetőiľe és munkavállalóiľa, illetőleg a
Hivatal és az Őľség teljes személyi állományáľa, valamint a szeľződéssel
foglalkoztatottakra. ".

2. A Szabályzat 33. pontjában a

,,ľobbanásveszélyes osztályba taľtozó anyagokat
táľolni'' szövegľész helyébe a ,,fokozottan tűz- vagy ľobbanásveszélyes osztályba

tartozó anyagokat táľolni'' szöveg lép,

3. A

Szabályzat 96. pont harmadik fľancia-bekezdésébenés a 97. pont első fľanciabekezdésébena ,,ľobbanásveszélyes osztályba taľtozó (koľábbiakban ,Ą'' és ,,B''
tűzveszé|yességi osztályba taľtozó) anyagokból" szcivegľész helyébe a ,,fokozottan
tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba taľbozó (koľábbiakbä[ ,Á'' és ,,B'' tűzveszélyességi
osztályba taľtozó) anyagokból'' szöveg lép.

4.

A

Szabályzat

36. pont negyedik és ötodik

fľancia-bekezdésébena
(koľábbiakban
osztályba
tartoző
,Á'' és ,,B'' tűZveszélyességi
,,ľobbanásveszélyes
osztályba taľtozó) éghető folyadékokból" szövegľész helyébe a ,,fokozottantíiz-vagy
robbanásveszélyes osztályba taľtozó (koľábbiakban ,Ą'' és ,,B'' ĺlmeszélyességiosztályba
taľtozó) éghető folyadékokból'' szöveg lép.

5.

A

Szabályzat 37. pont második fľancia-bekezdésébena ,,ľobbanásveszélyes

osztályba taľtoző (koľábbiakban A" és ,,B" tűZveszélyességi osztályba taľtozó) anyag''
szövegľész helyébe a ,,fokozottan tljz- Vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó
(koľábbiakb&[ ,Á'' és ,,B'' tíizveszé|yességiosztályba tartozó) anyag'' szöveg lép.

6. A

Szabályzat 37. pont negyedik fľancia-bekezdése helyébe a következő ľendelkezés
lép:

ľobbanásveszélyes osztályba taľtozó (korábbiakban ,Á'' és ,,B" ťjzveszélyességi
osztályba taľtozó) anyagokból legfeljebb roo liteľ táľolható aeľoszolos foľmában,
a külonboző halmazállapotú fokozottan tőz- vagy ľobbanásveszélyes osztályba
taľtozó (koľábbiakbäfl ,Á'' és ,,B'' tűzveszélyességiosztályba taľtozó) anyagokat
egytitt, és tűzveszélyes tűzveszé|yességiosztályba taľtozó anyagokkal e5'üttesen
táľolni nem szabad. A fokozottan tuz- vagy ľobbanásveszélyes osztályba taľtozó
(koľábbiakban ,Á'' és ,,B'' tűZveszélyességiosztályba taľtozó) anyagokat csak
o jogszabályban, állami szabványban meghatározott, vagy
o az illetékes tűzvédelmi hatóság által jóváhagyott zźrt csomagolásban,
edényben szabad táľolni, szállítani.''.

7.

A

Szabályzat 38. pontjában

a

,,robbanásveszélyes osztályba

és tűzveszélyes

osztályba taľtozó anyagot'' szövegľész helyébe a ,,fokozottan tűz- vagy

ľobbanásveszélyes osztályba és tűzveszélyes osztályba taľtozó anyagot'' szöveg lép.

8. A

Szabályzat 39. pontja helyébe a következő renđelkezéslép:

,,39. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztáĘba és tíízveszélyesosztáĘba taľtozó
anyagokat szabad téľenis kizáľólag a tűzvédelmi követelmények figyelembevétele mellett
szabad táľolni.''.

9. A Szabályzat

4c. pont első fľancia-bekezdése helyébe a következő

ľenđelkezéslép:

legfeljebb ľobbanásveszélyes osztályba taľtozó (korábbiakban ,Á'' és ,,B''
tűzveszélyességi osztáĘba taľtozó) szilárd és tűzveszélyes, valamint nem
ľobbanásveszélyes osztáĘba taľtozó (korábbiakbätr ,Á'' és ,,B'' tűzveszéIyességi osztályba

ll-

taľtozó) egyéb anyagok tárolhatók,''.
10.

A Szabályzat 7o. pont második fľancia-bekezđésehelyébe a kcivetkező ľendelkezés
lép:

'-

oft, ahol olyan gőz- gázmennýség foľdul elő, amely fokozottan tíiz- vagy

ľobbanásveszélyes elegyet képezhet;''.
11.

A Szabályzat 79. pont első fľancia-bekezdésébena ,,robbanásveszélyes osztályba
tartoző anyag'' szövegrész helyébe a ,,fokozottan tííz-vagy ľobbanásveszélyes
osztályba tartozó anyag'' sz<iveg lép.

12.

A Szabályzat z. melléklete helyébe az

1.

számú melléklet lép.

A Szabályzat 7. mellékleténekr. számú melléklete helyébe a z. számű melléklet lép.
L4.A Szabá|yzat 8. melléklete helyébe a 3. számú melléklet lép, egyidejííleg
mellékleteinek felsorolásában az ,Ąz oľszággyűlés IľođahtvánakTűzľiadó Teľve''
sz<ivegľész helyébe az ,,A Baľankovics István Iľodaház Tiízľiadó Teľve'' szöveg lép.
13.

Ę. A Szabályzat

9. mellékleténekr. számú melléklete helyébe a 4. számú melléklet lép.

16.

A Szabályzat ro. mellékletének r. számú melléklete heĘébe az 5. számú melléklet
lép.

77.A Szabályzat rr. mellékletének r. számú melléklete helyébe a 6. számú melléklete
lép.

rB.A Szabályzat r8. számú mellékleteként kiegészül a 7. számú melléklettel,
egyidejűleg a mellékletek felsorolása kiegészül a ,,18. számú: A Szabad Gyöľgy
Iľodaház Tűzľiadó Terve'' szöveggel.

19.

A jelen szabá|yzat az orszźęgyííléselnökének egyetéľtő aláíľását követő napon lép
hatályba.
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Mellékletek:
r. számú: A Szabályzat,,Kockázati osztályba soľolás'' című z. száműmelléklete

2.

számú: A Szabályzat ,,dZ otszágház és a Kossuth téľtalajszint alatti
létesítményeinek"című 7. számimelléklet r. melléklete

3. számú: A Szabályzat ,Á Baľankovics István Iľodaház Tűzľiadó Teľve'' című B. számú

melléHete

Teľvéhez'' címií9.
4. szźlmtľA Szabályzat ,,a Haľgita tér könywaktáľ Tíízľiađó
melléklet r. melléHete
5. számú: A Szabályzat ,,a Tisza Lajos Iľodaház Tiízľiadó Tervéhez'' című ro.
melléHet r. melléHete
pihenő Tíízľiadóteľvéhez'' című rr.
6. számú: A Szabályzat
'a Lupa_szigeti
melléHet r. melléHete
7. szźĺmű:A Szabályzat ,^ Szabad Gyöľ$ĺ IľođaházTűzľiadó Teľve" című r8.
melléHete

számú
számú
számú
számú

