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S z a b ál y z at.
a B.M. határőrségi és belső karhatalmi csapatok, tanala- 
kulatok, főosztályok, börtönök és egyéb szervek által hasz
nált épületek tűzvédelmének megszervezése.

A Magyar Népköztársaság Belügyminiszterhelyettesének 
5. sz. Utasítása alapján a B.M. csapatok és Szervek 
elhelyezésére szolgáló épületek tűzvédelmét az aláb-  
biak szerint kell biztosítani: 

I. A tűzbiztonság megszervezése: 
1./ Csapatoknál:

A tűzbiztonság megszervezését a csapat parancsnokának a Belszolgá- 
lati Utasítás 15. fejezetében előírtak szerint kell elvégezni.
A Belszolgálati Utasítás ezzel kapcsolatos előírásait - tekintet
tel a Belügyminisztériumhoz tartozó csapatok sajátos szervezeti 
felépítésére - a következő kiegészítésekkel kell végrehajtani:
Tűzoltó részleget kell felállítani valamennyi:
a Határőrség kerületi Parancsnokság, 
a Határőrség Önálló zászlóalj Parancsnokság,
a Határőrség kerületi parancsnokság kötelékében lévő zászlóalj,

a  Belső Karhatalmi zászlóaljak, 
a Légoltalmi zászlóalj, 
a tanalakulatok
elhelyezésére szolgáló épületekben.
A tűzoltó részleg létszámát - a területileg illetékes tűzrendésze
ti hatóság vezetőjével egyetértésben - a csapat parancsnoka állapít- 
ja meg. Egyben megállapítja azt is, hogy a tűzoltó részleg személyi 
állományát más szolgálat alól mennyiben kell mentesíteni. Figyelem
be kell vennie a tűzbiztonság, érdekeit., a tűzrendészeti hatóság 
ezzel kapcsolatos előírásait.
A tűzbiztonság közvetlen megszervezése és ellenőrzése a csapat 
törzs főnökének feladatát képezi. A tűzoltó parancsnok közvetlenül 
a csapat törzsfönőkének van alárendelve.
Tűzoltó parancsnoknak kizárólag csapattisztet / tiszthelyettest / 
lehet kijelölni. A tűzoltó parancsnoki feladatok ellátásával a 
hadtép szolgálatba tartozó elhelyezési szolgálat vezetőt, illetve 
más hadtápszolgálatos beosztottat megbízni nem lehet.
Tűzoltó parancsnokot kell kijelölni általában minden egységnél. 
Határőrsöknel, belső karhatalmi kikülönített századoknál a tűzoltó
parancsnoknak a Belszolgálati Utasítás 453. pontjában előírt köte
lességeit - az egység parancsnokának irányítása mellett - a szolgá
lat vezetőnek kell ellátni. A belső karhatalmi kikülönített szaka-
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szoknál a feladat ellátásával a szakaszparancsnok helyettest kell 
megbízni.
A tűzoltó parancsnoknak a Belszolgálati Utasítás 453. pontjában 
meghatározott kötelmeit az alábbiakkal egészítem ki:
- Az egység beosztottait oktatja a tűzoltáshoz szükséges tudniva

lókra és a tűzoltó felszerelések használatára,
- Tűz esetén - amennyiben az épületben tartózkodik - vezeti a tűz-

oltást. A tűzoltás vezetése addig feladata, amíg az első állami 
tűzoltó egység a tűz színhelyére érkezik. Ezután köteles a tűzol
tás vezetését átadni az állami tűzoltó egység parancsnokának és 
egyidejűleg részére tájékoztatást adni a helyzetről, a rendelke
zésére álló erők létszámáról, a tűzoltáshoz felhasználható techni
kai eszközök mennyiségéről, illetve biztosítani, hogy az állami 
tűzoltóság a tűz színhelyére akadálytalanul bejuthasson és ott 
zavartalanul működhessen:
A tűzoltást vezető állami tűzoltóegység parancsnokát intézkedései 
megvalósításában mindig segítse, a tűzoltás ideje alatt a tűzol
tással kapcsolatban csak a tűzoltást vezető utasításával egyértel
mű intézkedést tehet.

- Köteles ellenőrizni a laktanyában rendszeresített tűzőrséget, 
illetve a járőrszolgálatot.  

Valamennyi egységnél a laktanyán belül lévő tűzveszélyes, helyekre  
állandó, vagy időszakos jellegű tűzőrséget kell, felállítani. A tűz- 
őrséget a helyi lehetőségekhez képest a laktanyában már egyébként 
meglévő őrszolgálat is elláthatja.
A csapatokra előírtakat kell alkalmazni valamennyi határőrségi és 
belső karhatalmi katonai egységre, tanalakulatra.

2./ szerveknél:
A tűzbiztonság megszervezése minden alegységre kiterjedően elsősor
ban a szerv / számadótest / parancsnokának feladata.
Egy-egy alegységnél az elhelyezésre szolgáló épület tűzbiztonságának 
megszervezéséért, az alegység parancsnokát / vezetőjét / kell fele
lőssé tenni. Olyan épületben, ahol a B.M. járási osztály együtt 
van a rendőr őrssel, az épület tűzbiztonságának, megszervezéséért 
a járási osztály vezetője a felelős.
Szervek viszonylatában tűzoltórészleget azokban az elhelyezésre szol
gáló épületekben kell felállítani, illetve megszervezni, ahol azt 
a tűzvédelem biztosítása megköveteli. Kötelező a, tűzoltórészleg. 
megszervezése a B.M. Központi Raktár és Garázs elhelyezését képező 
épületekben. Egyéb szerveknél a tűzoltórészleg felállításának szük
ségességét, létszámát a szerv parancsnokának, / vezetőjének /
- a  területileg illetékes tűzrendészeti hatóság vezetőjével egyet- . 
értésben - kell eldönteni. A tűzoltórészlegbe beosztottak, az ezzel 
kapcsolatos feladataikat hivatalos munkájuk ellátása mellett kö
telesek elvégezni.
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A tűzbiztonsági szabályok betartására a beosztottak közül minden 
egységnél - amennyiben az egység elhelyezéseit több egymástól távol
levő épület biztosítja, - minden épületben tűzbiztonsági felelőst 
kell kijelölni.
A tűzbiztonsági felelős kötélessége:
- Naponta ellenőrizni, hogy az egység beosztottai betartják-e a 

tűzbiztonsági szabályokat és az esetleges hiányosságok kiküszö
bölésére intézkedni,

- ügyelni a tűzoltó felszerelések meglétére, biztosítani, hogy azok 
és a tűzjelző berendezések állandóan üzemképes állapotban legye
nek.

- azonnal megszüntetni a tűzveszélyes fűtési és világítási eszközök 
használatát,

- az egység beosztottait oktatni a tűzoltáshoz szükséges tudnivalók- 
ra a tűzoltó felszerelések használatára,

- az egység elhelyezésére szolgáló épületekben az ügyeleti szolgá
latra támaszkodva megszervezni az éjjeli tűzőrséget,

- tűz esetén a csapat tűzoltó parancsnokra előírtak szerint eljár
ni.

A tűzbiztonsági felelősnek a megjelelt feladatokat egyéb teendői 
teljesítése mellett kell ellátni.
Rendőrőrsöknél, járási börtönöknél, a tűzbiztonsági felelős minden 
esetben az egység parancsnoka.
A szervekre előírtakat kell alkalmazni a B.M. Központi Ellátó 
Osztálynál, valamennyi B.M. főosztálynál, a hozzátartozó utalt 
számadótesteknél, rendőri és egyéb tanalakulatoknál, börtönöknél, 
központi raktároknál, javító műhelyeknél és egyéb gazdasági, szo
ciális intézményeknél.

II. Az elhelyezésre szolgáló épületekre vonatkozó tűzbiztonsági sza- 
bályok kiadása, tűzriadó te rvek készítése.  

3./ Tűzbiztonsági szabályok elkészítése:
A csapatok és szervek elhelyezésére szolgáló valamennyi épületre 
írásban meg kell határozni azokat a tűzbiztonsági szabályokat, me
lyek betartásával biztosítható az épületek tűzvédelme.
A tűzbiztonsági szabályok meghatározása a területileg illetékes 
B.M. megyei / Budapest-i / főosztályokhoz tartozó tűzrendészeti 
hatóságok feladatát képezi.
A tűzbiztonsági szabályo k b a n  általában a következőket kell rög
zíteni:
- A csapat, szerv elhelyezésére szolgáló épületben milyen tűzoltó 

felszereléseket kell tartani, azokat hol és milyen módon kell 
tárolni,
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- nyilatkozni a meglevő tűzoltó felszerelések használhatósági 
állapotára, meghatározni az egyes hibás felszerelések javítási 
módját, illetve az ezzel kapcsolatos karbantartási feladatokat,

- a tűzoltó részleg feladatát részletesen, előírást arra, hogy a 
tűzbiztonsági feladatok szükségessé teszik-e a részlegnek más 
szolgálat alól történő részleges, vagy teljes mentesítését,

- az elhelyezésre szolgáló épületen belül megjelölni azokat a he
lyeket, ahol a tűzveszély miatt állandó, vagy időszakos tűzőrsé- 
get kell tartani,

- az adott körülményeknek megfelelően a tűzőrség feladatát.
4. / Tűzriadó terv elkészítése:

A tűzbiztonsági szabályokon kívül minden csapatnál és szervnél,  
továbbá börtönnél el kell készíteni a tűz esetére vonatkozó tűzri- 
adó tervet. A tűzriadó terv szakszerű elkészítéséhez ki kell kérni 
a területileg illetékes tűzrendészeti hatóság segítségét.
A tűzriadó terv célja, hogy esetleges tűznél tervszerűen lehessen 
biztosítani az azonnali eredményes beavatkozást. A tűzriadó terv
nek feltétlenül tartalmazni kell, hogy a csapaton / szerven / belüli 
egységeknek pl. század, szakasz, raj, stb, mi a kötelessége tűz 
esetén. Ki kell mondani a tűzriadó tervnek, hogy a  riadó elrende
lésekor - a szolgálati idő alatt, vagy azon túl kinek kell irá
nyítani a tűzoltást, illetve riadó esetvén az ügyeletes szolgalat
nak mi a feladata. 
A tűzriadó tervnek még tartalmazni kell, hogy tűz esetén a terü
letileg illetékes állami tűzoltó egységet azonnal értesíteni kell .
A csapat, szerv tűzriadó tervét az illetékes tűzrendészeti ható
ságnak jóváhagyási záradékkal, aláírással és pecséttel kell ellátni.
A börtönök tűzriadó tervének elkészítésénél figyelembe kell venni 
a B.M. büntetésvégrehajtási parancsnokság 1954 évi 10. sz. utasítá
sában adott szempontokat.

5./ a tűzbiztonsági szabályzatban előírtak végrehajtása:
a./ A tűzrendészeti hatóságok által megállapított tűzbiztonsági

szabályok betartása minden számadótestre kötelező. A szabályok 
betartásáért elsősorban a számadótest parancsnoka felelős. Kö - 
teles a tűzrendészeti hatóságok által hozzáküldött tűzbizton
sági szabályok egy-egy példányát végrehajtás végett - megfele
lő külön írásbeli utasítással - az épület szerint illetékes 
egység parancsnokán / vezetőjén / keresztül kiadni a tűzoltó 
parancsnoknak, vagy szerveknél a tűzbiztonsági felelősnek.

b./ A tűzbiztonsági szabályokban előírtak betartását, továbbá a
tűzbiztonságért felelős beosztottak ezzel kapcsolatos munkáját 
a számadótest parancsnokának, vagy általa megbízott személynek 
rendszeresen ellenőrizni kell.
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Az egyes épületeknél a tűzbiztonsági szabályokban előírtak 
teljesítését - évenként legalább egy alkalom mal, az illetékes 
tűzrendészeti hatóságnak helyszínen is ellenőrizni kell. Ellen
őrzése eredményéről a tűzrendészeti hatósága az egység elöljáró 
parancsnokát, tehát a számadótest parancsnokát írásban köteles 
tájékoztatni. A tájékoztatásban részletesen meg kell jelölni 
a hibákat, azok okát, a kijavítás módját és határidejét.
A számadótest parancsnokának a feltárt hibák megszűntetésére
azonnal intézkedni kell. Amennyiben a hiányosság mulasztás miatt 
következett be, úgy intézkednie kell a mulasztók fegyelmi, illet
ve kár esetén, anyagi felelősség vonására.
Olyan esetekben ha a tűzrendészeti hatóság egy-egy egységnél az 
általa feltárt hibákat a következő ellenőrzése alkalmával is 
észlelné, úgy a számadótest parancsnokának küldött írásbeli 
tájékoztatás 1 másolati példányát fel kell terjeszteni a. B.M. 
Anyagi és Technikai Főosztályhoz.

6./ Tűzvédelem oktatása:
A B.M. megyei / budapesti / főosztály a tűzbiztonsági szabályok 
végrehajtása, a tűzoltó felszerelések előírás szerinti használata 
és kezelése érdekében a csapatok, szervek parancsnokát megfelelő 
oktatási anyaggal, kezelési, karbantartási utasításokkal köteles 
ellátni. Az oktatási anyagot a főosztályokhoz tartozó tűzrendészeti 
osztálynak kell biztosítani.
A kiadott oktatási anyag sokszorosításáról és a tűzbiztonságért 
felelős személyek / tűzoltó parancsnokok, tűzbiztonsági felelősök / 
közötti elosztásáról, illetékes számadótest parancsnoka gondoskodik.
A számadótestek parancsnokának biztosítani kell a megszervezett 
tűzoltórészleg és a tűzoltó parancsnokok rendszeres oktatását.
A csapatok viszonylatában a tűzoltó parancsnokok oktatásához rend
szeresen, a tűzoltó részlegek oktatásához és a helyi tűzoltási gya
korlatok szakszerű levezetéséhez, évenként legalább 6 alkalommal 
/ 2 havonként legalább 1-1 esetben / a tűzrendészeti hatóságot 
igénybevenni.
A B.M. megyei / budapesti / főosztály köteles a csapatok előzetes 
írásbeli bejelentése alapján a területileg illetékes tűzrendészeti 
hatóságoknak az oktatáson való közreműködését biztosítani, illetve 
megadni a támogatást a csapat tűzoltóparancsnokok oktatásához.
A megyei főosztályok / börtönök, egyéb szervek/ vezetője a hozzá
tartozó egységeknél kijelölt tűzbiztonsági felelősök oktatását 
saját hatáskörben, csapatokra előírt módon köteles megszervezni.

III. Vegyes rendelkezések:

7./ A tűzbiztonsági szabályzat és tűzriadó tervek elkészítésének határ- idej e: 

Az illetékes tűzrendészeti hatóságoknak az egyes B .M. épületekre 
vonatkozó tűzbiztonsági szabályokat 2-2 példányban kell elkészíteni; 
amelyeket az épület illetékes egység, számadótest parancsnokának 
kell megküldeni. A tűzbiztonsági szabályok elkészítésének határideje:
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a számadó test parancsnokság elhelyezé sére szolgáló épületekre,
1956 III.31.
az egységek elhelyezésére szolgáló épületekre 1956 IV. 30.
Az egyes épületekre vonatkozó tűzbiztonsági szabályok elkészítésé
re részletes ütemtervet kell készíteni. Az ütemterv elkészítése 
az illetékes csapat / szerv / számadótest parancsnokával közösen, 
a megyei / budapesti / főosztály feladata. Az ütemterv elké
szítésénél figyelembe kell venni a fent megjelölt határidőket.
Az ütemterv közös elkészítése végett a B.M. határőrségi és belső 
karhatalmi, továbbá az egyéb önálló számadótestek / szervek / 
parancsnokának a jelen utasítás kiadásától számított 8 napon belül 
fel kell venni a kapcsolatot a területileg illetékes B.M. megyei 
/ budapesti / főosztállyal.
A B.M. megyei /budapesti /főosztály vezetője felelős azért, hogy 
az illetékes tűzrendészeti hatóságok az ütemtervben megjelölt idő
pontban a tűzbiztonsági szabályokat az egyes B.M . épületekre írás
ban elkészítsék.
Az illetékes számadótest parancsnokoknak biztosítani kell, hogy 
a tűzrendészeti hatóságok beosztottai az egysegeik elhelyezésére 
szolgáló épületekben a szükséges helyszíni szemléket és egyéb 
ezzel járó munkákat akadály nélkül elvégezhessék.
A tűzriadó tervet a számadótest elhelyezésére szolgáló épületekre 
1956 III. 31-ig, az alegységek elhelyezésére szolgáló épületekre 
1956 IV. 30-ig kell elkészíteni.
a tűzriadó tervek határidőre való elkészítéséért a számadótest 
parancsnoka felelős.

8./ A tűzoltófelszerelések javítása, igénylése:
A tűzoltófelszerelések javítását, karbantartását az Anyagi és 
Technikai Főosztály által kiadott rendelkezés szerint kell végezni.
A tűzoltéfelszerelést igényelni az elhelyezési és egyéb anyagokra 
előírtak szerint lehet. Arra kell törekedni, hogy a tűzbiztonsági 
szabályokban előirt tűzoltófelszereléseket a számadótest a készle
téből biztosítsa. Ennek érdekében meg kell javítani, karba kell 
helyezni minden hibás, de javítható tűzoltófelszerelést.

9 / A tűzvédelmi szabályzat hatá lya:
A tűzbiztonság megszervezését valamennyi B.M . elhelyezésére szol
gáló épületben, tehát, a konspiratív jellegű épületekben is az
"Utasítás” előírásai szerint kell megszervezni.
Egyes szigorúan konspiratív jellegű épületekben a tűzrendésze
ti hatóságok helyszíni szemlére és ellenőrzésre előírt jogait, kö
telességeit korlátozni lehet, illetve az indokolt esetben teljes 
mértékben kizárható. A korláto zás mértékét az objektumot, irányító 
egység / osztály stb./ parancsnoka / vezetője / köteles meghatározni.
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A tűzbiztonsági hatóságok helyszíni ellenőrzésének, szemléjének 
korlátozása nem adhat mentesítést az "Utasítás" végrehajtása alól. 
Ezért korlátozás esetén az illetékes parancsnoknak, vezetőnek azt 
is meg kell határozni; hogy az objektumnál a tűzbiztonságnak az 
"Utasítás" szerinti megnevezéséért, ez épületre vonatkozó tűzbizton
sági szabály és tűzriadó terv elkészítéséért személy szerint ki fe
lelős. A kijelölt felelősnek az előírt feladatok ellátásához - sze
mélyes eljárással - ki kell kérni a helyi tűzrendészeti hatóság 
szakmai segítségét. Az általa elkészített tűzbiztonsági szabályt 
és tűzriadó tervet az objektumot irányító egység / osztály stb./

 parancsnokának, vezetőjének kell jóváhagyni.
A tűzrendészeti hatóság nem adhat írásbeli tűzrendészeti szakvéle
ményt olyan létesítményekre, vagy létesítményen belül tárolt anya
gokra, amelyekért személyesen nem tekintett meg. Ezért konspiratív 
jellegű létesítményeknél - ahol működése korlátozva van, vagy tel
jes mértékben kizárt - csak szóbeli tájékoztatást és útmutatást ad
hat, illetve a tanácsot kérő tűzbiztonsági felelősnek betekintésre 
átadhatja a vonatkozó tűzrendészeti szakirodalmat.
Nem lehet korlátozni, illetve kizárni a tűzrendészeti hatóságok 
helyszíni szemlére és ellenőrzésre előírt jogait és kötelességeit:
- a B.M . Hőr. kerületek, önálló zászlóaljak és a hozzájuk tartozó 

alegységek,
- a B.M. BKH. zj.-ak, őrségi zászlóaljak és a hozzájuk tartozó alegy

ségek, 
- a  B.M. megyei /budapesti / főosztályok és a hozzájuk tartozó 

alegységek és utalt számadótestek,
- a B.M. megyei börtönök és büntetés végrehajtási mezőgazdasági 

jellegű munkahelyek és a hozzájuk tartozó alegységek,
- B.M. központi raktár, garázs és javító műhelyek,
- B.M. egészségügyi és szociális intézmények, 
elhelyezésére szolgáló épületekben,

Budapest, 1956 február 22.

Kálmán István s.k. Oszkó Gyula s.k .
tü .alezredes r. ezredes

Országos tűzrendészeti Parancsnokság Anyagi és Technikai Főosztály 
vezetőjének helyettese.  vezetőjének helyettese.

KK/HJné/
Készült 120 pld.
Kiadmány hiteléül:
/: Hantos László :/  

áv. alezredes 
osztályvezető.
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