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ÚTMUTATÓ 

 

A 

 

PARTNEREKRE VONATKOZÓ ÉS KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ  

BELÉPTETÉSI, PARKOLÁSI ÉS TŰZVÉDELMI, VALAMINT A SPORTLÉTESÍTMÉNYEK HASZNÁLATÁRA 

VONATKOZÓ SZABÁLYOKRÓL 

 

1. Az Útmutató célja 

A jelen Útmutató célja, hogy meghatározza a Telenor Magyarország Zrt. (továbbiakban: „Telenor”) 

üzleti partnerei részére szóló Általános Szerződési Feltételekben meghatározott, a Telenorral üzleti 
kapcsolatba kerülő, vagy a Telenorral, annak üzleti tevékenységével összefüggésben egyéb módon 
együttműködő vállalkozás (továbbiakban: „Partner”)  részére a 2045 Törökbálint Pannon út 1. 
címen működő Telenor irodaházba (továbbiakban: „Telenor Ház”) és Telenor egyéb létesítményeibe  
történő belépés, az ott történő tartózkodás, parkolás, az ott található sportlétesítmények 
igénybevételének feltételeit, valamint a Telenor Házra vonatkozó egységes tűzvédelmi előírásokat, 
annak érdekében, hogy a Partnerekre vonatkozó egységes magatartási szabályok rögzítésre 
kerüljenek.  

2. Hatálya 

Az Útmutató hatálya kiterjed a Telenor Házban tevékenységet végző, vagy bármely más célból ott 
tartózkodó valamennyi Partnerre. Amennyiben a Partner a Telenor Házon kívül, de a Telenorhoz 
tartozó egyéb létesítményekben végez tevékenységet (pl. üzletekben, bázisállomások stb. 
területén), úgy a jelen Útmutató rendelkezései közül azok alkalmazandóak, amelyek:  

(i) az adott létesítmény működésével összeegyeztethetőek, vagy 

(ii) amelyek a jelen Útmutató alapján kifejezetten az adott létesítményre vonatkozó 
szabályokat állapítanak meg. 

Az Útmutató visszavonásig érvényes.  

Az Útmutató bármely módosítása esetén a módosítás a Telenor honlapján történő közzététellel 
válik hatályossá.  

3. Jogkövetkezmények 

A jelen Útmutatóban foglalt szabályok megszegése esetén, az eset összes körülményének 
mérlegelését követően, különösen a következő jogkövetkezmények alkalmazhatók:  

 a Partner felszólítása a jogsértő magatartás megszüntetésére; 

 a Partner Telenor Házban történő tevékenységének korlátozása, időszakos felfüggesztése 
rendelhető el; 

 a Partner az általa okozott kár megtérítésére kötelezető; 

 a Partner meglévő szerződésének azonnali hatállyal történő megszüntetésére kerülhet sor.   

A Telenor a jogsértő helyzet kivizsgálására bármikor elrendelheti a vizsgálat lefolytatását, 
amennyiben tudomására jutott információ alapján annak szükségessége merül fel.  
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4. Mellékletek 

1. számú melléklet: Beléptetési szabályok 

2. számú melléklet: Parkolási rendre vonatkozó szabályok 

3. számú melléklet: Sportlétesítmények használatára vonatkozó rendelkezések 

4. számú melléklet: Telenor Házra vonatkozó egységes tűzvédelmi előírások  
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1. számú melléklet 

Beléptetési szabályok 

 

1. Fogalom- meghatározások 

Ideiglenes azonosító igazolvány  

Ideiglenes azonosító igazolványra jogosult az a Partner, aki a Telenor Házban tevékenységet végez 

és Telenor részére az ideiglenes azonosító igazolvány kiadását a munkavégzés időtartamára vagy 
jellegére tekintettel a Telenor szükségesnek tartja. 

Forma: A kártya mérete 54x86mm, tartalmazza a Telenor nevét és hivatalos logóját, a használó 
fényképét, kék színnel az érintett személy nevét és kék alapon fehér betűkkel a kártya sorszámát. 

Az ideiglenes azonosító igazolvány meghatározott ideig (1 év időtartamig) érvényes, amely 

szükség esetén meghosszabbítható, amennyiben az igazolvány használatának feltételei fennállnak. 
Az igazolványt a használat utolsó napján távozáskor a Telenor Ház recepcióján kell leadni.  

Az igénylő osztály felelőssége, hogy a kiadott igazolványokat (azok jogosságát, szükségességét) 
naprakészen nyilvántartsák. 

Külsős ideiglenes kártya 

Ideiglenes kártyát kap minden olyan Partner, aki a Telenor Házban tevékenységet végez, azonban 

az ideiglenes azonosító kártyát a Telenor Házba való belépéskor nem tudja felmutatni. Ideiglenes 
kártya kiadására csak a Telenor Házban van lehetőség. 

Forma: Az igazolvány mérete 54x86mm, tartalmazza a „Külsős kártya” feliratot.  A kártyát a 

Telenor Házban a recepció állítja ki, aki kiállítás előtt meggyőződik az igénylő 
személyazonosságáról, illetve arról, hogy a kártya átvételekor a Telenor Partnernek minősül-e. A 
kártya egy napig érvényes, azt nap végén, a recepción kell leadni. 

Fenti igazolvány feljogosít a közösségi terekben és a unitokban történő közlekedésre, de nem 
alkalmas nyomtatáshoz és nem használható éttermi fizetéshez. 

NFC alapú azonosítás 

A Telenor támogatja a fejlett, innovatív technikák alkalmazását, így a Telenor Házban lehetőség 
van a beléptető rendszer Partnerek által telefonnal történő használatára. Ebben az esetben az 
ideiglenes azonosító igazolványhoz hasonló kártyakép kerül letöltésre a készülékre, amellyel a 
telefon használója azonosíthatja magát.  

Belépőkártyaként használt mobiltelefon esetén a Telenor Házban recepcióján szolgálatot teljesítő 
vagyonőr a nála lévő telefonon futó ellenőralkalmazással győződik meg a használó 
személyazonosságáról. 

A szolgáltatás csak olyan készülékkel vehető igénybe, amely a SIM kártyát használja az NFC 
azonosítására. 

2. Azonosító igazolványok és jogosultságok igénylése, pótlása 

A Partner az ideiglenes azonosító igazolvány átvételekor külön nyilatkozatban fogadja el az 
ideiglenes azonosító igazolvány használatára vonatkozó szabályokat és az adatkezelési elveket. 

A Partner az átvett ideiglenes azonosító igazolvány elvesztéséért és megsérüléséért anyagi 
felelősséggel tartozik, melyet az igazolvány átvételével elismer. Az ideiglenes azonosító igazolvány 
elvesztését vagy ellopását a haladéktalanul jeleznie kell Telenor felé. A Telenor a Partner felé 
jogosult a kártyapótlás költségeit kiszámlázni. 

Az elveszített ideiglenes azonosító igazolvány pótlása kötelező. 
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3. Az Ideiglenes azonosító igazolvány és a külsős ideiglenes kártya használatának 

szabályai 

A Telenor a Partner részére ideiglenes azonosító igazolványt azért biztosít, hogy a vagyon- és 
információbiztonság szem előtt tartása mellett szabadon mozoghasson az épületekben. 

Minden Partner köteles igazolványát a tőle elvárható legnagyobb gondossággal kezelni. 

Az ideiglenes azonosító igazolványt minden Partner jól látható helyen köteles viselni, az épületben 
tartózkodás teljes ideje alatt. 

A Telenor Házba történő belépéskor minden Partner köteles kérésre, ellenőrzés céljából az 
ideiglenes azonosító igazolványt a recepción szolgálatot teljesítő biztonsági őr részére felmutatni. A 
kártya fel nem mutatása esetén a belépés megtagadható. 

A Telenor Házban tartózkodó és ideiglenes azonosító igazolvánnyal nem rendelkezőket a biztonsági 
szolgálat azonosítja, amennyiben az azonosítás nem járt sikerrel, jogosult a recepcióra kísérni; 
ezután, mint látogatót kell kezelni őket. 

4. Biztonsági szolgálat 

A Telenor Házban biztonsági szolgálat működik. 

A biztonsági szolgálat jogosult a vonatkozó jogszabályok alapján a belépők személyazonosságát 
ellenőrizni. A belépési jogosultsággal nem rendelkezőket felszólíthatja az objektum elhagyására. 
Bűncselekmény gyanúja esetén jogosult az elkövetőt a rendőrségnek átadni. 

5. Belépési rend  

Törökbálint, Telenor Ház 

A Telenor Ház recepcióján munkaidőben (hétfő-péntek 8:00 és 17:00 közötti időben) a 
recepciósok, azon túl csak a biztonsági szolgálat teljesít szolgálatot. 

Az irodaépületekben valamely Partner nevében tevékenységet csak olyan személy végezhet, illetve 
a Telenor Házban csak olyan személy tartózkodhat, aki ideiglenes azonosító igazolvánnyal vagy 
külsős ideiglenes kártyával rendelkezik. A felügyeletet adó személynek az adott tevékenységgel 

teljes mértékben tisztában kell lennie. A munkavégzés során bekövetkezett eseményekért a kísérő 
(felügyeletet ellátó) a vonatkozó jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik. 

IT terület 

Önálló belépésre jogosultak azok a Partnerek, akiknek ideiglenes azonosító igazolványát erre 
feljogosították. 

Azon Partnerek, akik az IT területre történő belépésre egyébként nem jogosultak, kizárólag 
kísérővel, a belépési naplóba történt bejegyzés után léphetnek be, amennyiben belépési 
engedéllyel rendelkeznek. Az így belépő Partnereket minden alkalommal fel kell tüntetni a belépési 
naplóban (a regisztráció alapja a belépési engedélyben feltüntetett azonosító igazolvány). A kísérő 
személy felelőssége, hogy a Partner regisztrálásra kerüljön. 

Az IT területen cipővédő használata kötelező. 

Bázisállomások 

Az állomásokra csak előzetes írásbeli engedély alapján léphetnek be a Partnerek. Az előzetes 
engedélyhez írásban (e-mail-en: email: belepesiengedelyek@telenor.hu, telefon: +36 20 995 
1002) meg kell adni:  

 a Partner nevét, címét, telefon és fax számát, a munkáért felelős nevét. 

 a Partner nevében eljáró személy(ek) nevét, lakcímét és személyi igazolvány számát. 

 a munkavégzés helyét (helyeit), 

 a munkavégzés időpontját, és várható időtartamát,  

 a végzendő munka leírását, 

 a Telenor részéről kapcsolatot tartó személy nevét. 

mailto:belepesiengedelyek@telenor.hu
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Az engedély kiadására a Telenortól kapott felhatalmazás alapján a Telenor Common Operation Zrt. 
(székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.; Cg.13-10-040409) e területért felelős vezetője 
jogosult. 

Állandó belépési engedélyt csak karbantartással, hibaelhárítással illetve ellenőrzéssel foglalkozó 
szakember, állomásonként és cégenként maximum 6 fő, kaphat. Állandó belépési engedély mindig 

csak a tárgyévre adható és a tárgy év december 31-ig érvényes. Az engedélyek meghosszabbítását 
és/vagy módosításukat a tárgyévet megelőző év december 15-ig ismételten kérni kell. Az állandó 
belépési engedélyek 6 havonta kerülnek felülvizsgálatra és aktualizálásra, gyakoribb változások 
nem kerülnek átvezetésre. (Bázisállomásokon az állandó belépési engedély a belépésre 
jogosultakat tartalmazó listára való felkerülést jelenti.) 

Esetenkénti munkavégzésre ideiglenes belépési engedély adható az fenti bekezdésben kért adatok 
megadásával. Az ideiglenes belépési engedélyt a munkavégzés tervezett időpontja előtt legalább 2 
munkanappal előbb meg kell kérni. 

Kulcsfelvétel 

Bázisállomásokhoz kapcsolódó kulcsot kiadni csak munkaszám, illetve hibaszám alapján lehet, 
melyet a nyilvántartó rendszerben ellenőrizni kell. 

A kulcsok kiadását a nyilvántartási íven vezetni kell, melynek a következő adatokat kell 
tartalmaznia: 

 Állomás kódja 

 Állomás neve 

 Felvevő cég neve / felvevő személy neve 

 Felvevő telefonszáma 

 Felvevő aláírása 

 Felvétel dátuma 

 Leadás dátuma 

 Munkaszám 

 

A kulcs leadását úgyszintén rögzíteni kell a nyilvántartási íven. 

Azon Partnerek, akik rendszeresen járnak bázisállomásokra karbantartani, hibát javítani 
rendelkeznek úgynevezett generálkulccsal, amely kiadása külön eljárásrendnek megfelelően 
történik. Mások csak a fent említett módon juthatnak be a bázisállomásokra. 

Kapcsolóközpontok 

A Kapcsolóközpontok területére csak előzetes írásbeli engedély alapján léphetnek be a Partnerek. 
Az előzetes engedélyhez írásban (e-mail-en: email: belepesiengedelyek@telenor.hu, telefon: +36 
20 995 1002) meg kell adni:  

 a munkavégző cég nevét, címét, telefon és fax számát, a munkáért felelős nevét. 

 a munkavégző személyek nevét, lakcímét és személyi igazolvány számukat. 

 a munkavégzés helyét (helyeit), 

 a munkavégzés időpontját, és várható időtartamát,  

 a végzendő munka leírását, 

 a Telenor részéről kapcsolatot tartó személy nevét. 

Az engedély kiadására a Telenortól kapott felhatalmazás alapján a Telenor Common Operation Zrt. 
e területért felelős vezetője jogosult. 

Állandó belépési engedélyt csak karbantartással, hibaelhárítással, illetve ellenőrzéssel foglalkozó 
szakember, Kapcsolóközpontonként és cégenként maximum 6 fő, kaphat. Állandó belépési 
engedély mindig csak a tárgyévre adható és a tárgy év december 31-ig érvényes. Az engedélyek 
meghosszabbítását és/vagy módosításukat a tárgyévet megelőző év december 15-ig ismételten 

mailto:belepesiengedelyek@telenor.hu
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kérni kell, automatikusan nem hosszabbítható. Az állandó belépési engedélyek 6 havonta kerülnek 
felülvizsgálatra és aktualizálásra, gyakoribb változások nem kerülnek átvezetésre.  

Kapcsolóközpontoknál az állandó belépési engedély a belépésre jogosultakat tartalmazó listára való 
felkerülést jelenti. 

Esetenkénti munkavégzésre ideiglenes belépési engedély adható az fenti bekezdésben kért adatok 
megadásával. Az ideiglenes belépési engedélyt a munkavégzés tervezett időpontja előtt legalább 2 
munkanappal előbb meg kell kérni. 

Partnerek munkatársai: csak belépési engedéllyel rendelkezők léphetnek be, az engedélyben 
feltüntetett helyiségekbe. A belépéshez a helyszínen szolgálatot teljesítő őrszemélyzet biztosít 
megfelelő jogosultsággal rendelkező kártyát, melyet távozás előtt le kell adni. 

Bemutatótermek 

A bemutatótermekbe munkavégzés céljából érkező Partnerek várható érkezését és a munkavégzés 
célját - a tervezett munkavégzést megelőzően legalább két munkanappal – a munkát szervező, 

koordináló Telenor alkalmazott köteles egyeztetni az adott képviselet vezetőjével és a területileg 
illetékes vezetőjével.  

Bemutatótermekben látogatói kártya kiadására nincs lehetőség. 
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2. számú melléklet 

Parkolási rendre vonatkozó szabályok 

 

1. Parkolás a mélygarázsban 
 

A mélygarázsba a Partnerek külön garázsnyitó kártyával jogosultak behajtani. A kártyák kiosztása, 

nyilvántartása és a használat ellenőrzése az Technical Operation Group (a továbbiakban: „TOG”) 
feladata. Az elvesztett, ellopott, megsérült garázsbelépő kártya pótlásának költségét a Partnernek 
kell megtérítenie. 
    
A parkolás rendje a mélygarázsban: 

 
A mélygarázsban a KRESZ szabályai érvényesek. 

A mélygarázsba biztonsági szelep nélküli gázüzemű járművel behajtani tilos! 
A parkoló autókon keletkező sérülésekért, károkért a Telenor nem vállal felelősséget. 
 
A mélygarázsban nincs jogosultanként külön kijelölt parkolóhely, a meghatározott garázsrészen (1-
400 számozott helyek) bármelyik szabad, normál parkolóhelyre be lehet állni. Ha a mélygarázs 
megtelt, a külső parkolóban lehet parkolni, de amíg szabad hely van a garázsban, kötelező bent 
parkolni.  

 
A behajtásra jogosult Partnerek saját járművel (autóval/motorral) is behajthatnak a mélygarázsba, 
de egyszerre csak egy autós parkolóhelyet foglalhatnak el. 
 
A behajtásra jogosult magánautókon jól láthatóan el kell helyezni az TOG-tól kapott regisztrációs 
kártyát, mely a gépkocsi és a tulajdonos adatait tartalmazza a gépkocsi azonosíthatósága 

érdekében.  
 

Az autó használója teljes felelősséggel tartozik az általa más járművekben vagy az épületben, 
továbbá a Telenor eszközeiben okozott kárért. 
 
A behajtási jog időszakos vagy végleges elvesztésével jár minden olyan, a gépkocsi használatával 
összefüggő tevékenység, ami sérti a jelen rendelkezéseket vagy sértheti a Telenor jó hírét. (pl. 

balesetveszélyes vagy a KRESZ szabályainak nem megfelelő közlekedés, parkolás a garázsban, 
udvariatlan magatartás, stb.) 
 
Amennyiben a garázsban parkoló magánautó tulajdonosa nem tartózkodik a Telenor Házban, az 
autó kulcsát le kell adni a Loading dockban szolgálatot teljesítő őrségnél (vészhelyzet esetére). 
 
2. Parkolás a kültéri parkolóban 

 
A kültéri parkolóhoz vezető sorompó egész nap zárva, a telepített hangosbeszélőn keresztül lehet 
kérni a sorompó felnyitását. 
 
A kültéri parkoló közforgalom előtt megnyitott magánút. A kültéri parkolóban a KRESZ szabályai 

érvényesek. 

 
Parkolni kizárólag a felfestett helyeken lehet. A szabálytalanul parkoló gépkocsikat a rendőrség, 
közterület felügyelet szankcionálhatja.  Az autó használója teljes felelősséget vállal a szabálytalan 
parkolással a parkoló eszközeiben valamint környezetében okozott károkért, (pl. megsüllyedt 
járda, letiport növényzet, tönkretett öntözőrendszer.) 
 
A parkoló autókon keletkező sérülésekért, károkért a Telenor nem vállal felelősséget. 
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3. Kerékpártárolás 
 
Az épület bejáratánál: A Partnerek az épület bejáratánál elhelyezett kerékpártárolónál állíthatják le 

a kerékpárokat. 
 
4. Motoros parkolás 
 
A mélygarázsban: A behajtásra jogosult Partnerek a kijelölt motoros parkoló helyeken 
parkolhatnak. A motorokhoz külön garázsnyitó kártya nem biztosított, a bejutáshoz a behajtásra 

jogosult magánautók részre a TOG-tól kapott regisztrációs kártya használható. 
 
Az épület bejáratánál: A mélygarázsba behajtásra nem jogosult Partnerek egyebekben az épület 
bejáratánál felfestett motoros parkolót használhatják. 
 
5. Motoros/kerékpáros öltöző 
 

A mélygarázs motoros öltözőjében átöltözési és tisztálkodási lehetőség a Partnerek számára nem 
biztosított.  
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3. számú melléklet 

Sportlétesítmények használatára vonatkozó rendelkezések 

 

1. Jogosultak körének meghatározása  

A Partnerek kizárólag abban az esetben jogosultak a jelen melléklet hatálya alá eső szolgáltatások 
igénybevételére, ha Telenor őket erre nézve írásbeli engedélyével kifejezetten feljogosította.  

2. Területi hatály 

Jelen melléklet a Telenor Ház -2. szintjén található fitneszteremre, aerobic termekre, a szaunákra, 
valamint a kültéri sportpályákra vonatkozik. 

3. Definíciók 

Baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától 
függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más 
(testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz. 

Sportpályák: A Telenor Ház területén található univerzális műfüves sportpálya és strandröplabda-
pálya. 

Fitneszterem és aerobic termek: A Telenor Ház -2 szintjén található sportolásra szolgáló, ennek 
megfelelően berendezett és külön jelöléssel ellátott termek. 

Szauna: a Telenor Ház -2 szintjén található szaunák. 

Használó: a sportpályákon, a Telenor Ház -2. szintjén található fitneszteremben, aerobic teremben, 
szaunákban és kapcsolódó öltözőkben tartózkodó érvényes és állandó belépőkártyával rendelkező 
személyek. 

Sportlétesítmények: a sportpályák, a fitneszterem, az aerobic terem és a szauna együttes 
megnevezése. 

4. Általános szabályok 

A Telenor Házban található sportlétesítmények területe csak rendeltetésének megfelelően 
használható. A sportlétesítmények használója nem sértheti meg a vonatkozó hatályos jogszabályi 
előírásokat, rendelkezéseket, illetve a jelen szabályzatban foglalt előírásokat. 

A sportlétesítmények és környékükön TILOS: 

 a dohányzás 

 alkohol fogyasztása; 

 az ételfogyasztás; 

 az olyan tevékenység, amely a sport- és wellness tevékenységein kívül esik, jogszabályba 
ütközik,  

 minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró 
tevékenység; 

 drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. 

bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (pl. éles eszközök) mindenféle ital (kivéve 
műanyag palackos alkoholmentes italok) bevitele; 

 a Telenor engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, 
falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése. 



 
 

10 

 

5. Általános rendelkezések 

A sportolási és wellness lehetőségek igénybevétele (sportpályák használata, fitneszterem 
látogatása, szaunázás) előtt a Használó köteles megismerni jelen melléklet tartalmát, mely 
biztosítja a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető használat feltételeit.  

A szolgáltatások igénybe vétele a jelen mellékletben foglaltak egyidejűleg történő elfogadását is 
jelenti. 

A sportlétesítményeket és környéküket mindenki saját felelősségére és kockázatára 
látogathatja/használhatja.  

A Telenor Ház sportolási és wellness lehetőségei kizárólag a megadott nyitvatartási időn belül 
vehetőek igénybe. 

Jelen szabályok megszegésével a sportlétesítményekben, berendezéseikben, valamint mindezek 
környezetében okozott károkért minden esetben a károkozó Használó felel, és a sportpályák, 
fitneszterem, szauna további használatából kizárható. A kártérítési felelősségre a Polgári 
Törvénykönyv előírásai vonatkoznak. 

Szabálytalanság (jelen szabályzat szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési 
szabályoknak a megszegése) esetén a Telenor jogosult a Használót távozásra felszólítani, illetve 
számára a további látogatást megtiltani.  

A sportlétesítményeket 18 éven aluliak nem vehetik igénybe.  

A sportlétesítményeket fertőző beteg nem látogathatja. A sportlétesítményeket használni 
szándékozónak minden esetben mérlegelni kell egészségügyi (pl. egyéb betegség megléte, életkor, 
várandósság stb.) állapotát, kérdéses esetben konzultálnia kell saját orvosával. 

A sportlétesítmények területén minden sportolóra és vendégre kötelező érvényű a rend és a 
tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása. 

A sportpályákon sportolás közben vagy látogatóként észlelt balesetet vagy bármilyen veszélyforrást 
haladéktalanul jelenteni kell a biztonsági szolgálat felé valamint a Biztonsági ügyelet számán: 06 
20 444 7510. 

Elsősegélydoboz a fitneszteremben, a recepción, illetve a biztonsági szolgálat irodájában (loading 

dock), defibrillátor pedig a Telenor Ház földszintjén, a beléptető kapunál található. A 
sportlétesítmények területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához erre felszerelt 
helyiség is rendelkezésre áll, a Telenor Ház -2 szintjén, amely az orvosi szoba.  

Minden baleset esetén a Telenor munkavédelemért felelős szakembere jegyzőkönyvet vesz fel.  

A Telenor fenntartja a jogot a sportlétesítmények egész vagy részterületein zártkörű rendezvények 
lebonyolítására, ilyenkor a belépés korlátozásra kerül. 

A sportlétesítmények területén szakmai felügyeletet (pl. edző) a Telenor nem biztosít.  

6. Nyitvatartási idő 

A Telenor Ház sportlétesítményeit a Partnerek kötelesek az alábbi zárási időpontokig elhagyni.  

 

Létesítmény H-V 

fitneszterem 6.00 – 22.00 

aerobic termek 6.00 – 22.00 

szaunák 6.00 – 9.00 és 17.00 
– 20.00  

öltözők 6.00 – 22.00 

sportpályák 6.00 – 22.00 

 

A jelen szabályzat hatálya alá eső szolgáltatások a nyitvatartási időben vehetők igénybe.  
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7. Fitneszterem, aerobic termek 

A fitneszterem és aerobic termek önszerveződő sporttevékenységeknek adnak helyet.  

A gépek, eszközök használata kizárólag kellő körültekintés mellett történhet, azok használati 

szabályzatát kötelező elolvasni, és az abban foglaltakat betartani, azokat kizárólag 
rendeltetésszerűen, a Használó alkatának és erőnlétének, egészségi állapotának megfelelően saját 
felelősségére lehet használni. 

A testmozgás kizárólag olyan felszerelés és öltözet használatával végezhető, ami sem a padlót, 
sem a falakat nem rongálja. A sportpadló védelme érdekében magas sarkú cipőben tilos a belépés. 
A papucsban, szandálban való edzés, illetve a mezítláb történő edzés nem engedélyezett. 
Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos. 

A gépek és eszközök használatát követően minden használó a gépeket alaphelyzetbe, az 
eszközöket rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni. 

A helyiségben elhelyezett fertőtlenítőszerrel és papírtörölközővel a berendezések testtel érintkező 
felületeit használat után a vendég köteles letisztítani 

A helyiségben csak olyan tevékenységek folytathatók, amelyek nem károsítják a termet és a 
berendezést.  

A csoportos órákra nincsenek fix, foglalt helyek. A vendégek az érkezésükkor a még szabad 
helyekre állhatnak be. 

8. Öltözők 

A fitnesz terem és aerobic termek területén zárható szekrények találhatók, illetve az értékek 
megőrzésére. Kérjük, hogy a fitnesz területére nagyobb értéket (készpénz, iratok, értékesebb 
műszaki cikkek, egyéb ingóságok) ne vigyenek magukkal, illetve gondoskodjanak megfelelő 
őrizetükről.  

A Telenor nem vállal felelősséget az értéktárgyak elvesztéséért, eltulajdonításáért, károsodásáért. 

Az öltözőben található szekrények folyamatos használata tilos. A Telenor minden nap végén kiüríti 
a zárva talált szekrényeket. 

9.  Sportpályák 

A sportpályák csak sporttevékenységekre használhatóak.  

A sportpályákat a főbejáraton és a -2. szinten található „loading dock”-on keresztül lehet 
megközelíteni az épületből.  

A sportpályákon csak olyan sporttevékenységek folytathatók, amelyek nem károsítják a pályát és a 
berendezést. A testmozgás kizárólag olyan felszerelés és öltözet használatával végezhető, ami sem 
a sportpálya burkolatát, sem a labdafogó-hálókat nem rongálja.  

A sportpályákra a balesetek megelőzése, valamint a sportpálya borításának védelme érdekében 
sportolásra alkalmas lábbeliben szabad belépni (pl. magas sarkú cipőben, papucsban, szandálban 
stb. tilos a sportpályák használata).  

A strandröplabda-pálya használata után, az épületbe való visszatérés előtt a kertben elhelyezett 
zuhanyozó használata kötelező.  

10.  Szauna  

Általános rendelkezések 

A szaunát csak abban az esetben fűti fel az üzemeltető, ha azt egy nappal a tervezett használat 
előtt a tárgyalófoglaló rendszer segítségével a Használó lefoglalja. 

A szaunakamrába történő belépés előtt tisztasági előfürdő használata kötelező, erre a célra a 
szauna előterében lévő zuhany használható. A zuhanyzást követően kötelező szárazni törölközni. 

A szaunában fürdőruha illetve törülköző viselete kötelező. 

A szaunakamrát mezítláb szabad használni, a papucsot az előtérben kell hagyni. 
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Fémből készül ékszerek viselése a szaunában nem ajánlott. 

A szaunában illó olajokat csak vízben oldva szabad használni, mert töményen tűzveszélyesek. A 
kövekre egyszerre csak kis mennyiségű vizet szabad önteni, mert a felcsapó gőz égési sérülést 
okozhat. 

Szaunázáskor folyadékpótlás minden esetben szükséges, ezért a szauna használata előtt és után 
oldott ásványi anyagokat tartalmazó ásványvíz fogyasztása ajánlott. 

A szaunát mindenki csak saját felelősségre használhatja. Az ajánlott szaunázási idő maximum 15-
20 perc.  
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4. számú melléklet 

Telenor Házra vonatkozó egységes tűzvédelmi előírások  

 

1. A melléklet hatálya 

A jelen melléklet célja, hogy a Telenor Ház területén vészhelyzetek megelőzése érdekében a belső 
tűzvédelmi viszonyokat, illetve a megelőzés, elhárítás szervezeti, technikai feltételeit, valamint a 
biztonságos működést szabályozza, valamint meghatározza a megtartandó tűzvédelmi, biztonsági 
követelményeket, gondoskodjon arról, hogy azokat minden érintett megismerje és betartsa. 

A jelen melléklet területi hatálya kiterjed a Telenor Ház Telenor által bérelt területeire.  

A jelen melléklet személyi hatálya kiterjed valamennyi Partnerre. 

A jelen melléklet visszavonásig hatályos. 

A jelen melléklet tárgyi hatálya kiterjed a területi hatály alá eső részen folytatott mindennemű 
tevékenységre, üzemeltetésre és használatra. 

A jelen mellékletben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor érvényben lévő jogszabályok 
előírásai az irányadók, azokat be kell tartani. 

A jelen mellékletben foglaltak végrehajtásáért a Partner felelős. 

2. A Telenor Ház területén munkát végző Partnerek feladata 

Minden Partner köteles a rá vonatkozó tűzvédelmi előírásokat megismerni és azokat betartani. 

Minden Partner köteles a tőle elvárható - képzettségüknek és beosztásuknak megfelelő- 
magatartással elősegíteni tűz és/vagy robbanás megelőzését, illetve ha mégis bekövetkezik, akkor 
legjobb tudásuk szerint részt kell venniük a mentésben és a további károk elhárításában. 

Az épületben munkát végző Partnerek kötelesek a jelen mellékletben meghatározottakat 
megismerni, azokat betartani. 

3. Használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok 

A Telenor Ház területén, annak létesítményeiben a dohányzás és a nyílt láng használata, továbbá 
engedély nélkül tűzveszélyes tevékenység folytatása tilos. 

A helyiségekben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt 
szabad tartani. 

A helyiségből, a gépekről, a berendezésekről a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, 
hulladékot folyamatosan, de legalább munkanap végén el kell távolítani. 

A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi 
használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. 

A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló 

helyiségeinek kiürítésre számításába vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az 
ajtók zárva tartását szükségessé teszi - veszély esetére -, az ajtók külső nyithatóságát a 

tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell. A belső nyithatóságtól csak 
akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja. 

Az épület közlekedési, tűzoltási, felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerelési helyekhez 
vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó 
gépjárművek közlekedésére és működtetésére. 

Villamos berendezések kapcsolóját, a közművek nyitó- és zárószerkezetét, a tűzjelző kézi 
jelzésadóját, tűzoltó készüléket, fali tűzcsapot, föld feletti tűzcsapot eltorlaszolni, és a hozzájuk 
vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad, azokat állandóan 
hozzáférhetően kell tartani. 
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A közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni nem szabad. 

A tűzjelző rendszer érzékelőit letakarni, azokra védőkupakot felhelyezni tilos. 

A hangjelző berendezést tilos letakarni, vagy rajta olyan átalakítást végezni, ami a berendezés 
hangerejét csökkentené. 

A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére 
gyújtási veszélyt ne jelentsen. 

A menekülési utat jelző irányfényt mindig működőképes állapotban kell tartani, eltakarni nem 
szabad. 

A menekülésre igénybe vett kijárat keresztmetszetét leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad. 

A menekülésre igénybe vett útvonalat leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad. 

Takarítás során csak ebből a célból kereskedelmi forgalomba hozott árucikket, éghető folyadékot 
szabad használni.  

A tevékenység befejezésével azokat a villamos berendezéseket, melyeknek folyamatos üzemelése 
nem szükséges, feszültség mentesíteni kell. 

4. A használatra vonatkozó egyedi előírások 

Iroda, tárgyaló 

A helyiségben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagok és eszközök 
tarthatók. 

A helyiségben „A”-„B” osztályba sorolt anyagot, illetve tűzveszélyes folyadékot átmenetileg sem 
szabad felhasználni, tárolni. 

A helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre 
elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon. 

A földelő vezetékkel rendelkező elektromos készülékek csak a szabvány előírásainak megfelelő 
földelt dugaszoló aljzatról üzemeltethetők. 

A villamos berendezéseken (pl.: világító berendezés, számítógép) éghető anyag átmenetileg sem 
helyezhető el.  

A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére 
gyújtási veszélyt ne jelentsen. 

A villamos berendezéseket (másoló, számítógép) a gyártó által kiadott kezelési utasítás szerint 
szabad csak üzemeltetni és karbantartani. 

A helyiségben a világító és egyéb villamos berendezéseket, készülékeket a tevékenység, az 
üzemeltetés befejezésével a hűtő áramkör és a biztonsági- vagyonvédelmi-, tűzvédelmi 
berendezések kivételével a hálózatról le kell választani. 

A füstelvezető, légpótló nyílások nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e 
nyílásokat eltorlaszolni tilos. A tűzgátló ajtókat kitámasztani, eltorlaszolni tilos! 

Közlekedők, folyosók 

A közlekedők, folyosók, a kijáratok-, lépcsőházak környezetét állandóan szabadon kell tartani, 
leszűkíteni, vagy bármivel eltorlaszolni átmenetileg sem szabad. 

A kézi jelzésadók hozzáférhetőségét minden esetben biztosítani kell. 

A kijáratokat állandóan szabadon, belülről nyitható állapotban kell tartani. 

IT technológiai terület 

A kijelölt helyen kívül anyagtárolást folytatni még ideiglenesen sem szabad. 

A helyiségbe csak külön engedéllyel rendelkező személyek léphetnek be. 

A helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre 
elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon. 
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A villamos berendezéseken (pl.: világító berendezés, számítógép) éghető anyag átmenetileg sem 
helyezhető el. 

A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére 
gyújtási veszélyt ne jelentsen. 

Az oltórendszer befúvó nyílásait letakarni nem szabad. 

A helyiségben bármiféle porral, füsttel járó tevékenység végzése tilos! 

A berendezési tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy az oltás indító nyomógomb hozzáférhetősége 
biztosítva legyen. 

A berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy a füstérzékelő működését ne akadályozza. 

A helyiségben a kábeleket úgy kell elrendezni, hogy sérülésnek ne legyenek kitéve. 

Gépészeti helyiségek 

A helyiségekben csak a mindennapi működtetéshez szükséges anyagok tárolhatóak. 

A tűzoltó készülékekhez való hozzáférést minden esetben biztosítani kell. 

A közlekedésre, a helyiségből való menekülésre szolgáló utat állandóan szabadon kell hagyni. 

Az elektromos készülékek csak a szabvány előírásainak megfelelő földelt dugaszoló aljzatról 
üzemeltethetők. 

A helyiségek szellőző nyílásai letakarni, illetve a felületüket lecsökkenteni nem szabad. 

Kazán helyiség 

A kazán helyiségben be kell tartani a tüzelő- és fűtőberendezésekre vonatkozó általános 
előírásokat. 

A kazán üzemeltetőjének a berendezés és a hozzá kapcsolódó részeinek kivitelezett állapotát 
feltüntető tervdokumentációt, a gépkönyveket, műbizonylatokat és az üzembe helyezés 
jegyzőkönyveit jó állapotban kell megőrizni. A berendezés átalakítását és módosítását 
dokumentálni kell. 

A kazánház területén elhelyezett gázérzékelőket letakarni nem szabad. 

Teakonyha 

Az elektromos készülékek csak a szabvány előírásainak megfelelő földelt dugaszoló aljzatról 
üzemeltethetők. 

Termikus villamos fogyasztók (pl. kávéfőző, szendvicssütő, vízforraló) csak nem éghető anyagú 
alátéten üzemeltethetők, felügyelet mellett. 

A termikus villamos fogyasztókat használat után le kell választani az elektromos hálózatról. 

TGO-HR közös raktár 

A helységben „A”-„B” osztályba sorolt anyagot, illetve tűzveszélyes folyadékot átmenetileg sem 
szabad tárolni. 

A raktározott éghető anyag és a villamos berendezések között olyan távolságot kell tartani, hogy a 
berendezés gyújtásveszélyt ne okozzon. 

A raktározott anyagot úgy kell elhelyezni, hogy a füstérzékelő működését ne akadályozza 

Tisztítószer raktár 

Az anyagok kifolyás elleni védelmét biztosítani kell. 

A tisztítószereket csak eredeti csomagolásukban szabad tárolni. 

A helyiséget állandóan zárva kell tartani. 

Az aeroszolokat külön kell tárolni az egyéb takarítószerektől. 

A tárolást úgy kell végezni, hogy az a füstérzékelő működését ne akadályozza. 

Hulladék tároló 
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A tárolóban a hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy a füstérzékelő működését ne akadályozza. 

A helyiségben csak kihelyezett tárolóedényekben szabad tárolást végezni. 

Veszélyes hulladéknak minősülő anyag a tárolóban nem helyezhető el. 

Jármű-, és gépkocsi tároló 

A járműre vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartásáért az üzemben tartó és a jármű vezetője a 
felelős. 

A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos. 

Több gépjármű tárolása esetén azokat úgy kell elhelyezni, hogy a gépjárművek ajtaja legalább az 
egyik oldalon teljes szélességükben nyithatók legyenek, az egymás mögött álló járművek között 
pedig legalább 0,8 méter távolságot kell megtartani. 

Gépjárművet az ajtótól, ablaktól, kiürítésre, menekítésre szolgáló lépcsőtől legalább 2 méter 
távolságra szabad elhelyezni. 

A gépjárművek a kiürítési útvonalak késedelem nélküli használatát ne akadályozzák, az egymás 
mögött álló járművek között pedig a hatékony tűzoltás és mentés biztosítható legyen. 

Gépjárműtároló helyen éghető folyadékot, éghető gázt - a gépjárműbe épített üzemanyagtartály 
kivételével - tárolni nem szabad. Üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejteni, illetőleg a 
gépjárművet üzemanyaggal feltölteni tilos. 

A garázs területére csak biztonsági szeleppel szerelt gázüzemű gépjármű hajthat be! 

Vendégtér használati szabályai: 

A közlekedésre kialakított útvonalon anyagok tárolása tilos. 

Az anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy a helyiségek ajtói mindenkor teljes szélességben nyithatók, 
a villamos berendezések kapcsolói állandóan hozzáférhetőek legyenek. 

Az elektromos készülékek csak a szabvány előírásainak megfelelő földelt dugaszoló aljzatról 
üzemeltethetők.  

A helyiségben „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, gázpalackot tárolni, 
elhelyezni nem szabad. 

A helyiségben keletkező éghető hulladékot folyamatosan, de legalább naponta el kell távolítani. 

Az egyéb villamos berendezéseket (pénztárgép, számítógép) a gyártó által kiadott kezelési utasítás 
szerint szabad csak üzemeltetni és karbantartani. 

A napi munka befejezése után, eltávozás előtt a helységben a világító és egyéb villamos 
berendezéseket, készülékeket a tevékenység, az üzemeltetés befejezésével a hűtői áramkör és a 
biztonsági- vagyonvédelmi-, tűzvédelmi berendezések kivételével a hálózatról le kell választani. 

A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell arról győződnie, hogy nincs-e 
olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. 

Raktár, tárolók használati szabályai: 

A közlekedésre kialakított útvonalon anyagok tárolása tilos. 

Az anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy a helyiségek ajtói mindenkor teljes szélességben nyithatók, 
a villamos berendezések kapcsolói állandóan hozzáférhetőek legyenek. 

Az anyagot lámpatesttől, dugaszolóaljzattól, kapcsolótól 50 cm távolság megtartásával szabad 
elhelyezni. 

A villamos berendezés kapcsolóját állandóan hozzáférhetően kell tartani, eltorlaszolni még 
ideiglenesen sem szabad. 

A raktár területén „A” és/vagy „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tárolni, raktározni 
tilos. 

Előkészítő konyha használati szabályai: 

Csak engedélyezett típusú, kifogástalan állapotú tűzhelyeket szabad használni. 
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Tűzhelyeket a gépkönyv használati utasításának megfelelően kell karbantartani, felülvizsgálni, 
használni. 

A gáztűzhelyeket használat után le kell kapcsolni, főzéskor, ételmelegítéskor felügyelet nélkül 
hagyni nem szabad. 

A tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok 
megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. 

A villamos berendezések kapcsolóit, a gázvezetékeken lévő elzáró szerelvényeket eltorlaszolni még 
átmenetileg sem szabad. 

Az elzáró szerelvények működtető szerkezetét leszerelni tilos. 

A helyiségben „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, gázpalackot tárolni, 
elhelyezni nem szabad. 

Fehér-, fekete mosogató, szennyes edénymosó használati szabályai: 

Az egyes helyiségeket csak a rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. 

A berendezési tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy az ajtók teljes szélességben nyithatóak legyenek, 
a közlekedési útvonalak szabadon maradjanak 

Öltözők használati előírásai: 

Az öltözőkben a bútorokat úgy kell elhelyezni, hogy a helyiségben a szabad mozgás, közlekedés 
biztosítva legyen és az ajtók teljes szélességben nyithatók legyenek. 

A szekrényekben tűzveszélyes folyadékot, vagy ilyen anyaggal szennyezett ruhát tárolni nem 
szabad. A szekrényeket csak rendeltetésüknek megfelelő célra szabad használni. 

Az öltözőkben a rendre és tisztaságra fokozott gondot kell fordítani.  

Egyéb elektromos berendezést, csak tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lehet 
üzemeltetni. Meghibásodott lámpatestet, kapcsolót vagy egyéb elektromos berendezést 
üzemeltetni tilos. 

A helyiséget utolsóként elhagyó személy köteles az áramtalanítást elvégezni és ellenőrizni, hogy 
nem maradt-e olyan körülmény, amely tüzet okozhat. 

5. Tűzveszélyes tevékenység alkalomszerű végzésére vonatkozó előírások 

Tűzveszélyes tevékenységet még alkalomszerűen is tilos olyan helyen végezni, ahol tüzet vagy 
robbanást okozhat. 

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján 
szabad végezni, mely engedélyt a Technical Operation Group vagy megbízottja és a munkát 
elrendelő állít ki. 

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a 
tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött 

munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és 
előírásokat. 

Hegesztést és nyílt lánggal járó tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező 
személy végezhet. 

A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak 
befejezéséig a munkát elrendelő - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani. 

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas 
tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani. 

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét 

tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet 
okozhat. 
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6. Raktározás és tárolás 

Egy helyiségben az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú 
anyagok vagy a "C" és "D" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együtt - amennyiben 
nemzeti szabvány ettől eltérően nem rendelkezik - nem tárolhatók. 

Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, valamint a "C" és "D" tűzveszélyességi 
osztályba tartozó éghető folyadékot csak jogszabályban, nemzeti szabványban meghatározott zárt 
csomagolásban, edényben szabad tárolni.  

A raktározás, tárolás területét éghető hulladéktól mentesen kell tartani. 

Tűzgátló előtérben, menekülési útvonalakon mindennemű tárolás tilos. 

Az "A"-"B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot és az éghető folyadékot raktározni, tárolni 
csak nem éghető anyagból készült állványon, polcon szabad. 

Különböző gázpalackokat csak egymástól elkülönítve függőleges helyzetben, az eldőlés ellen 

biztosítva lezárt szeleppel és felcsavart védősapkával szabad tárolni. Az építési munkaterületen 
gázpalackot csak a vele történő munkavégzés ideje alatt szabad tárolni. 

Talajszint alatti helyiségekben gázpalackok tárolása tilos! 

TŰZTÁVOLSÁG MEGTARTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

Az épület falazatától számított 10 méteres távolságban tilos anyagtárolást folytatni. A 
hulladékgyűjtő edényzet ezen előírás alól mentesül. 

7. Dohányzás 

Dohányozni csak az irodaházon kívül, a kijelölt helyen lehet. 

Égő dohányárut, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az, 
tüzet vagy robbanást okozhat. 

8.  Kiürítés 

A kiürítésre számításba vett nyílászáró szerkezetek - kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására 

szolgáló helyiségeket - az arra minősített tolóajtók kivételével, csak a kiürítés irányába nyílhatnak 
és azokat - míg a helyiségben tartózkodnak - lezárni nem szabad.  

A kiürítésre számításba vett kijáratot, utat és folyosót irányjelző felirat jelzi. 

A menekülési útvonalakat leszűkíteni tilos. 

Tűz esetén az épületet 8 percen belül el kell hagyni. 

9.  Felvonulási terület 

A tűzoltó járművek közlekedésére méretezett utak legalább 3 méter, a felvonulási helyek legalább 
6 m szélesek. 

A négy ujjas unit a terasz felől, középen rendelkezik felállásra alkalmas mentési ponttal. A felállás 
pontok közelsége a homlokzatoktól 15 m-nél távolabb, illetve 8 m-nél közelebb nincs. 

Az épületet a telken belül legalább két oldalról megközelíthető, a 8 hektáros szabad területre egy 
útvonalon behajtási lehetőség állandóan biztosított. A bejárati nem középmagas oldalon a bejárati 
híd elejéig tudnak felállni a gépjárműfecskendők. Az oltóvízre figyelembe vett fűtött medence 
vízkivételi helyei a tűzoltóság részére fenntartott út végénél találhatóak.  

A tűzoltóság felvonulási és működési területét elzárni, azon parkolni, tárolást folytatni tilos. 

10.  Szellőztetés 

A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni, eltakarni nem szabad. 

11.  Gépi berendezés 

A "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, csak olyan gépet szabad elhelyezni, 
használni, amely környezetére gyújtási veszélyt nem jelent. 
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Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás 
megakadályozásáról. 

12.  Világító berendezés 

Az épületben a környezetére gyújtási veszélyt nem jelentő világítás használható. 

A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére 
gyújtási veszélyt ne jelentsen. 

A lámpatestek és az éghetőanyag között legalább 1 méter tárolási távolságot meg kell tartani. 

13.  Villamos berendezés 

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, 
használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani. 

14.  Tűzvédelmet szolgáló berendezésekre, technikai eszközökre vonatkozó előírások 

Tűzjelző berendezés 

Az épület valamennyi tűzszakaszában megfelelő műszaki színvonalú tűzjelző berendezés 
kiépítésére került sor. A berendezés központja állandó felügyeleti helyen van elhelyezve.  

A kézi tűzjelző berendezésekhez való hozzáférést még átmenetileg sem szabad akadályozni. 

A tűzjelző rendszer érzékelőit letakarni, azokra védőkupakot felhelyezni tilos. 

A hangjelző berendezést tilos letakarni, vagy rajta olyan átalakítást végezni, ami a berendezés 
hangerejét csökkentené. 

A tűzjelző berendezés előre látható üzemen kívül helyezését 5 nappal előbb, előre nem látható 
üzemen kívül helyezését azonnal be kell jelenteni a működési terület szerint illetékes tűzvédelmi 
hatóságnak. Az ismételt üzembe helyezést azonnal be kell jelenteni a működési terület szerint 
illetékes tűzvédelmi hatóságnak. 

A berendezés üzemeltetése, kezelése, karbantartása szempontjából a kivitelező illetve a gyártó 
kezelési- karbantartási utasítása az irányadó. 

A folyamatosan, egy időben felügyeletet ellátók száma legalább két fő legyen abban az esetben, ha 
a tűzjelző központ felügyeletén túl más a helyiség esetleges elhagyását igénylő feladat is meg lett 
határozva. 

Tűzoltó készülékek 

Az épületben tűzoltó készülékek kerültek elhelyezésre: 

Gázérzékelőkre vonatkozó szabályok 

Gázérzékelő került beszerelésre a mélygarázs szinteken. 

15.  Felvonók 

 „Tűz esetén a liftet használni TILOS!” biztonsági jel került elhelyezésre valamennyi szinten, 
magyar, angol és német nyelvű feliratként. 

Hő- és füstelvezető berendezések, rendszer 

A füstelvezető, légpótló nyílások nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e 
nyílásokat eltorlaszolni tilos.  

Tűzoltó berendezés 

Az épületben az „IT” önálló épületének kivételével valamennyi tűzszakaszban automata 
oltóberendezésként sprinkler védelem került kialakításra. 

Az „IT” területén a három frekventált műszaki helységcsoport, külön tűzszakaszként leválasztott 
területeire automatikus gázzal-oltó berendezést építettek ki. A helyiségek oltógáz szükségletét egy 
helyen tárolják. 

Az oltó fejeket mechanikai sérülés veszélyének kitenni nem szabad. 
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Az oltó rendszer valamely eleménél történő szivárgás esetén a víz szétfolyását meg kell 
akadályozni, az üzemeltetést azonnal értesíteni kell. 

A csőrendszerhez bármilyen eszköz, tárgy rögzítése tilos. 

Az oltóberendezés előrelátható üzemen kívül helyezését (és ismételt üzembe helyezését) 8 nappal 
előbb, előre nem látott 30 percet meghaladó kikapcsolását pedig azonnal be kell jelenteni az 
illetékes tűzoltóságnak. 

A kezelést csak az oltóberendezés működésére kioktatott személyek végezhetik. A berendezés 
kezelési utasítását és az üzemeltetési naplót meg kell őrizni, és a hatóság részére ellenőrzéskor be 
kell mutatni. 

16.  Tűzvédelmi oktatás 

Tűzvédelmi alapoktatás 

A Partner köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállalói a munka- és tevékenységi körrel 

kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket az irodaházba lépés elsajátítsák és a tűz esetén végzendő 
feladatokat megismerjék. 

Az alapoktatás megtartásáról a munkáltatónak kötelessége gondoskodni. 

Ismétlődő oktatás 

Az ismétlődő oktatás megtartásáról a Partnerkötelessége gondoskodni. 

Soron kívüli oktatás 

Soron kívüli oktatást kell tartani minden új tűz- és robbanásveszélyes készülék, berendezés, 
technológia, anyag, stb. bevezetése, illetve alkalmazása előtt, valamint tűzeset után. 

Az ismétlődő oktatás megtartásáról a partnernek kötelessége gondoskodni. 

Tűzjelzésre, tűzoltásra és műszaki mentésre vonatkozó szabályok 

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak 
a 105 vagy 112 telefonszámon. 

A tűzjelzéshez, a segítségkéréshez köteles szükséges esetén mobiltelefonját, járművét 
rendelkezésre bocsátani. 

Minden nagykorú, cselekvőképes magánszemély, az életkora, fizikai és egészségi állapota alapján 
elvárható mértékben köteles a tűzoltásban és műszaki mentésben ellenszolgáltatás nélkül részt 
venni, adatok közlésével közreműködni. 

17.  Tűzoltó készülékek használatára vonatkozó szabályok 

A porral oltó tűzoltó készülék a következőképpen használható. A véletlen működés elleni biztosító 
szeg oldalirányú, rántó mozdulattal történő eltávolítása után a lövő tömlőt a tűz fészke felé 

irányítjuk, majd a felső nyomókar alsó nyomókarhoz történő nyomásával az oltópor kiáramlását 
idézzük elő. Fontos, hogy a tömlővel vízszintes irányú csukló vagy karmozdulatokkal minél 
nagyobb felületet borítsunk be a kiáramló oltóanyaggal. 

A CO2 –dal töltött készülék használata szinte ugyanez, csupán itt úgynevezett hó szóró csövön 
keresztül távozik az oltógáz. Lényeges dolog, hogy a használata után – sikeres tűzoltás esetén 
természetesen –, szellőztessünk. Talajszint alatti helyiségben felhalmozódott oltógáz fulladást 
okozhat. 

Mindkét készülékről elmondható, hogy emberi ruházat oltására nem szabad használni, ugyanis az 
oltópor a tüdőbe jutva súlyos és maradandó egészségkárosodást, a CO2 fagyási sérüléseket 
okozhat. Ilyen esetben a vastag textíliával több rétegben történő beburkolás a követendő. 

Sikeres tűzoltás esetén, a helyszínt a tűzoltóság megérkezéséig változatlanul kell hagyni. Meg kell 
akadályozni az esetleges nyomok eltüntetését, a tűzvizsgálat minél pontosabban tényfeltárása 
érdekében. 


