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1. Általános rendelkezések 
 

 

 

1.1. A szabályzat jogalapja: 

 

Én Sulyokné Kelemen Judit,a Győri Radnóti Miklós Általános Iskola intézményvezetője az 

1996. évi XXXI. törvény, a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet, és a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet 

alapján elrendelem az alábbi szabályzat kiadását.  

 

1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja: 

 

A létesítmény egészére kiterjedően, egységesen rögzítse a vezetők, beosztottak, látogatók, 

külső vállalkozók tűzvédelmi feladatait, a tűzvédelmi eljárások szabályait, egy esetlegesen 

bekövetkező tűz esetén követendő helyes magatartást, továbbá a munkavégzésre és az 

épületben folyó egyéb tevékenységre vonatkozó általános tűzvédelmi követelményeket. A 

szabályzat további alapvető célja az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tüzek megelőzé-

se, a tűzeseteknél, műszaki mentéseknél való segélynyújtás, és a tűz elleni védekezésben 

résztvevők jogainak, kötelezettségeinek, valamint a védekezés szervezeti irányítási rendjének 

személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek biztosítása, a tűzkárok elhárítása, illetve minimálisra 

csökkentése.   

 

1.3. A szabályzat hatálya: 

 

 Területi hatálya: A Győri Radnóti Miklós Általános Iskola épülete (9021 Győr,Nagy Jenő 

út 2.). A fent említett épület különböző funkciókat ellátó helyiségei: porta, tantermek, 

szertárak, könyvtár, irodák, konyha, orvosi rendelő, kazánház, egészségügyi helyiségek, 

tanári szobák, öltözők, tornatermek, szaktantermek. 

 

 Személyi hatálya: Az intézményben dolgozó valamennyi munkaviszonnyal rendelkező 

(határozott vagy határozatlan idejű szerződéssel rendelkező, alkalmi munkával megbízott 

vagy egyéb tevékenységet végző) dolgozóra. Kiterjed a tanulói jogviszonnyal rendelkező 

gyermekre és fiatalra. Valamint az épületben tevékenykedő külső vállalatok dolgozóira, 

továbbá mindazokra, akik a működési terület bármely részében tartózkodnak állampolgár-

ságukra való tekintet nélkül. 

 

 Időbeli hatálya: jelen szabályzat 2014.szeptember 1-én lép életbe, és visszavonásig 

érvényes. Ezzel egy időben hatályát veszti minden ilyen tartalmú az intézményre kidolgo-

zott szabályzat. 

 

1.4. A szabályzatot kapják: 

 

 A Győri Radnóti Miklós Általános Iskola intézményvezetője 

 II.számú Működtető Központ vezetője 

 A Győri Radnóti Miklós Általános Iskola tűzvédelmi felelőse. 
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1.5. A szabályzat oktatása: 

 

Jelen szabályzatban foglaltakat évente egy alkalommal tűzvédelmi oktatás keretében meg kell 

ismertetni az iskola valamennyi dolgozójával. Az oktatásról jelenléti ívet kell készíteni. Ezek 

az oktatások a minden év augusztusában megrendezésre kerülő tanévnyitó értekezleten 

valósulnak meg. 

Minden új belépő dolgozót a munkába lépés előtt tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. 

 

1.6. Tűzvédelmi dokumentáció 

 

A tűzvédelmi dokumentációt naprakészen, állandóan hozzáférhető helyen, egy külön erre a 

célra felállított iratgyűjtőbe kell tenni, és szükség esetén az arra illetékes, eljáró személy 

rendelkezésére kell bocsátani. Az iskola területén bekövetkezett változások esetén a tűzvé-

delmi megbízott köteles azt kiegészíteni vagy módosítani, illetve új Szabályzatot készíteni és 

kiadni. 

 

Ezek a dokumentációk a következők: 

- Tűzvédelmi szabályzat, 

- A létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolása, 

- Tűzriadó terv, 

- Tűzriadó gyakorlásáról készült jegyzőkönyv, 

- Helyszínrajzok, 

- Tűzoltó készülékek ¼ éves vizsgálatának jegyzőkönyve, 

- Elektromos felülvizsgálati jegyzőkönyv, 

- Tűzvédelmi oktatások dokumentumai, 

- Tűzvédelmi hatóságok, és tűzvédelmi szervezetek által tartott szemlék, ellenőrzések 

dokumentumai, jegyzőkönyvei. 

 

1.7. Az intézmény belső tűzvédelmi ellenőrzése: 

 

Az intézmény teljes területén az iskola igazgatója, tűzvédelmi felelőse, II. számú Működtető 

Központ megbízottja tűzvédelmi ellenőrzéseket tehet. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell 

készíteni. 

 

1.8. A szabályzat módosítása: 

a szabályzatot módosítani kell, ha: 

- szabályai magasabb szintű jogszabályba ütköznek, 

- az irányadó jogszabályok megváltoztak, 

- a tűzvédelemre kiható változás szükségessé teszi. 

 

1.9. Szankciók:  

 

A tűzvédelmi előírások be nem tartásáért, megszegéséért a törvényben előírtaknak megfelelő-

en kell eljárnia az iskola vezetőjének. 
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2. Az iskola tűzvédelmi szervezete és működési vi-

szonyai 
 

 

2.1. Az intézményvezető feladatai: 

 

 gondoskodnia kell a jogszabályban és a kötelezően alkalmazandó szabványokban 

meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, 

 biztosítsa a tűzjelzés és tűzoltás feltételeit, 

 intézkedjen a felmerült hiányosságok pótlásáról, ellenőrzi azok végrehajtását és doku-

mentálását, 

 köteles a fenntartó felé a tűzvédelmi helyzetről tájékoztatást adni, 

 ellenőrzi vagy ellenőrizteti, hogy mindenki a tűzvédelmi rendelkezések szerint végzi a 

feladatát, 

 együttműködik a tűzoltóság helyszíni gyakorlatának végrehajtásában, biztosítja a szükséges 

feltételeket, 

 biztosítja a tűzvédelmi hatósági ellenőrzés lehetőségét, 

 kiadja a tűzvédelmi szabályzatot, szükség szerint módosítja, egyúttal gondoskodik arról, 

hogy azt a munkavállalók megismerjék és elsajátítsák, 

 az intézménnyel munkaviszonyban nem álló, de az intézmény területén tartózkodó 

személyekkel ismertetni kell a szabályzatot. 

 

Köteles gondoskodni: 

 

 a dolgozók és a tanulók előírt tűzvédelmi oktatásáról, 

 a közvetlen tűzvédelmet szolgáló tűzoltó-technikai eszközök, felszerelések működéséről, 

azok időszakos ellenőrzéséről, 

 a veszélyes berendezések, hálózatok szabvány szerinti időszakos felülvizsgálatáról, 

 a a tűzvédelemmel kapcsolatos tervek, nyilvántartások és iratok meglétéről és kezeléséről, 

 bejelenti a tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely az intézmény tűzve-

szélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé, 

 akadályoztatása vagy távolléte esetén köteles kijelölni az intézkedésre jogosult helyettesét. 

 

 

2.2.  A gazdasági vezető tűzvédelmi feladatai: 

 

 gondoskodik az iskolára háruló tűzvédelmi feladatok végrehajtásához, a feltárt hiányos-

ságok megszüntetéséhez szükséges, a tűzvédelmi eszközök, felszerelések, berendezések 

beszerzéséhez, javíttatásához, karbantartásához szükséges pénzügyi feltételek biztosításá-

ról, a jóváhagyott összegek célirányos és rendeltetésszerű felhasználásáról, 

 gondoskodik –a gondnokkal együtt- a villamos berendezések időszakos felülvizsgálatá-

ról, karbantartásáról, javításáról, az észlelt hibák kijavíttatásáról, az érintésvédelemmel 

kapcsolatos előírások megtartásáról, 

 a pénzügyi tervben (tervezni és realizálni) a tűzvédelem biztosítására szolgáló anyagi 

forrásokról, 
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 rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelemmel kapcsolatos törvények, rendeletek munkahelyen 

történő betartását, 

 biztosítja az éves oktatási tervben a tűzvédelmi oktatások, vizsgáztatások, továbbképzé-

sek, ismeretbővítő anyagok beszerzéséhez szükséges anyagi feltételeket, 

 a felmerült hiányosságok elhárítására biztosítja a megfelelő anyagi bázist, 

 gondoskodik arról, hogy a költségvetési, felújítási éves, illetve középtávú tervekbe a 

tűzvédelemmel kapcsolatos igények pénzügyi fedezete betervezésre kerüljön. 

 

 

2.3. A tűzvédelmi megbízott feladatai: 

 

 a tűzvédelmi megbízott az intézményvezető irányításával látja el a feladatát, 

 gondoskodik a tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv szakszerű elkészítéséről és azoknak a 

vezetők és dolgozók részére történő ismertetéséről, oktatásáról, valamint a tűzriadó gya-

korlat évenkénti megszervezéséről, 

 elkészíti a létesítmény tűzvédelmi osztályba sorolását, 

 nyilvántartja a dolgozókat, 

 rendszeresen ellenőrzi az iskola tűzvédelmi viszonyait, gondoskodik a tapasztalt hibák, 

hiányosságok megszüntetéséről és jelentést tesz azokról a vezetőnek,  

 a beruházások során (építmény létesítése, bővítése stb.) érvényesíti a tűzvédelmi szem-

pontokat (tervezőknek adatszolgáltatás, tervegyeztetés, kivitelezés ellenőrzése, átadás-

átvétel), 

 javaslatot tesz az éves tűzvédelmi költségvetésre, 

 kapcsolatot tart az illetékes hivatásos tűzoltóság és a tűzvédelmi hatóság munkatársával,  

 részt vesz a hivatásos önkormányzati tűzoltóság által tartott tűzvédelmi hatósági ellenőr-

zésen, 

 közreműködik a hivatásos tűzoltóság által tartott helyszíni gyakorlatokon, 

 a létesítményben keletkezett tűzesetekről tűzkár-statisztikát vezet, 

 évenként értékeli a létesítmény tűzvédelmi helyzetét, amelyről beszámol a vezetőnek, 

 véleményezi, illetve véleményezteti a létesítmény területén végzendő tűzveszélyes 

tevékenység írásos feltételeit, 

 gondoskodik a létesítményben elhelyezett tűzoltó technikai eszközök, felszerelések 

meglétéről, üzemképességük fenntartásáról, karbantartásuk és felülvizsgálatuk ellenőrzé-

séről, 

 gondoskodik a tűzvédelmi iratok elkészítéséről, nyilvántartásáról. 

 

2.4. Az iskola dolgozóinak tűzvédelmi feladatai: 

 

 minden dolgozó, alkalmazott köteles megismerni a munkahelyére vonatkozó előírásokat, 

így különösen: 

 - munkahelye, saját működési területe és az ott lévő, vagy kezelt berendezések használa-

tát, a tárolt anyagok tűzveszélyességi jellemzőit, 

 - az épület kialakítását, a közlekedési és menekülési útvonalakat, 

 - a biztonsági és tűzvédelmi felszerelések, tűzoltó készülékek helyét, kezelési módját és 

szakszerű használatát 

 - a tűzjelzés lehetőségeit és szabályait. 

 mindenkinek ismerni kell a tűzvédelmi szabályzat és a tűzriadó terv előírásait a rá háruló 

feladatokat, valamint tűz esetén az elvégzendő tennivalókat, 
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 a tűzesetek megelőzése érdekében a munkahelyen biztonságos munka végzésére alkalmas 

állapotban - pihenten, alkohol és gyógyszer kábító hatásától mentesen – megjelenni, 

 köteles a rendelkezésre bocsátott gépeket, berendezéseket, egyéb eszközöket és anyago-

kat munkakezdés előtt a kezelési utasításoknak megfelelően megvizsgálni, azokat rendel-

tetésszerűen használni,  

 köteles munkahelyén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan körülményt megszüntet-

ni, amely tüzet okozhat, 

 köteles a számára előírt munkaruházatot és védőeszközt használni, 

 köteles a tűz- vagy robbanásveszélyt megszüntetni és közvetlen munkahelyi vezetőjének 

azonnal jelenteni,  

 a munkavállalók nem csak saját magatartásuk következményeiért felelősek, hanem a 

munkavégzésük közben használt eszközökben, keletkezett károkért is, 

 a dolgozók felelősek a rá bízott tanulók testi épségéért és biztonságáért, 

 kötelesek a munkaterületen a rend és a fegyelem betartására, 

 köteles a szabályzatban előírt időszakonként részt venni a munkakörének betöltéséhez 

szükséges, ismétlődő tűzvédelmi oktatáson, képzésen, vizsgán, 

 köteles a veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadtérről, a gépekről, berendezésekről, 

eszközökről, készülékekről a munkavégzés során keletkezett éghető anyagot, hulladékot 

folyamatosan, de legkésőbb a munka befejezésekor eltávolítani, 

 nem foglalkoztatható olyan dolgozó, aki a tűzvédelmi szabályokat nem ismeri, vagy 

azokat nem tartja be, 

 köteles tűzeset alkalmával az oltásban, mentésben részt venni, a Tűzriadó Tervben a 

részére meghatározott feladatokat végrehajtani. 

 

 

2.5. Tűzvédelmi szakvizsga: 

 

Az intézményben tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet nem végeznek. 

 

2.6. A tűzvédelmi oktatás rendje 

 

Általános rendelkezések: 

 

Az eredményes tűzvédelemnek legkiemelkedőbb eleme az emberi tényező. Megnyugtató 

biztonságot csak úgy lehet elérni, ha az állampolgárok, a tulajdonosok, a dolgozók, a vezetők 

megfelelő tűzvédelmi kultúrával, felkészülten fegyelmezetten és felelősséggel tevékenyked-

nek. 

A tűzvédelmi törvény rendelkezése szerint az általános és középiskolákban, a szakképző 

iskolákban a tanulmányi követelményekbe építve oktatni kell az általános és az egyes 

szakanyagokhoz kapcsolódó tűzvédelmi ismereteket. Kémia és fizika órán minden egyes 

anyagnál meg kell említeni a felmerülő baleseti forrásokat valamint a tüzet és robbanást 

okozó tényezőket. 

A szabályzatban rögzített követelmények betartása az intézmény területén dolgozó, tanuló, 

valamint a létesítmény területén tartózkodók biztonságát szolgálja, ezért a dokumentumban 

rögzítettek megismerése és betartása mindenkinek közös ügye.  

Az intézmény vezetője csak olyan munkavállalót foglalkoztathat, aki ismeri az ott folyó 

tevékenységgel kapcsolatos veszélyeket, a tűz esetén követendő magatartás szabályait és a 

tűzoltó készülékek használatát. A munkába lépés előtt előzetes, a munkaviszony alatt pedig 

minden alkalmazottat ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. 
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Az oktatási kötelezettség kiterjed minden dolgozóra, nyugdíjas alkalmazottra, illetve a 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végzőkre is.  

Az oktatásról alapos indokkal távollévők részére más, közeli időpontban pótoktatást kell 

szervezni.  

A tűzvédelmi oktatást – az alkalmazottak és a fizikai munkakörben dolgozók részére – a 

tűzvédelmi megbízott tartja meg és adminisztrálja.  

 

A munkába lépést megelőző tűzvédelmi oktatás: 
 

 A munkáltató minden új belépőt előzetes elméleti tűzvédelmi oktatásban köteles 

részesíteni. Az előzetes tűzvédelmi oktatást a tűzvédelmi megbízott tartja. 

Oktatás szempontjából új belépőnek kell tekinteni 

- az újfelvételes dolgozót, 

- a hat hónapnál hosszabb távollét után újra munkába álló dolgozót, 

- aki eseti tűzveszélyes munkához felügyeletre kerül beosztásra, 

- akinek a munkahelyén tűzvédelmi szempontból jelentős változás történt, 

- a nyári szünetben foglalkoztatottakat, 

- a termelési gyakorlaton résztvevőket. 

 

A munkába lépés előtt megtartott tűzvédelmi oktatásnak ki kell terjedni: 

- a munkahely és a munkafolyamat tűzveszélyességére, 

- a betartandó tűzmegelőzési szabályokra, 

- a tűzjelzés eszközeire és módjaira, 

- a tűz esetén követendő magatartásra, 

- a munkahelyen elhelyezett tűzoltó készülékek és eszközök használatára vonatkozó 

szabályokra, 

- a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire, 

-  a közlekedési, menekülési útvonalak, vészkijáratok elhelyezkedésére használatára. 

 

Az ismétlődő tűzvédelmi oktatás: 
 

 A munkavállalók ismétlődő oktatása azt a célt szolgálja, hogy a munkavállalók 

korábban megszerzett ismereteit felújítsa.  

 Az oktatás során fel kell hívni a figyelmet az előző oktatások óta bekövetkezett 

változásokra, amelyek a következők lehetnek: 

- a tűzvédelmi szabályozásban bekövetkezett változások, 

- új technológiák, anyagok, eszközök bevezetése a munkahelyen, 

- a tűzveszélyességi besorolás megváltozása, 

- a létesítményen végzett felújítások tűzvédelmi vonatkozásai, 

- bekövetkezett tűzesetek ismertetése, tapasztalatok megbeszélése. 

A továbbiakban ki kell térni 

- a munkaterületek fő veszélyforrásaira, 

- a betartandó tűzmegelőzési szabályokra, 

- a tűzjelzés módjára, eszközeire és szabályaira, 

- tűz esetén követendő magatartásra, a tűzriadó során szükséges tennivalókra, 

- a munkahelyen készenlétben tartott tűzoltó készülékek és eszközök használatára, keze-

lésére, 

- a tűzvédelmi szabályok megszegésének lehetséges következményeire. 
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- a tűzriadó terv legfontosabb részleteire, 

- a tűzvédelmi ellenőrzés során nyert tapasztalatokra, 

- a dohányzás szabályaira. 

 

 Az alkalmazottakat és a fizikai dolgozókat évente ismétlődő tűzvédelmi oktatásban 

kell részesíteni.  

 

Soron kívüli tűzvédelmi oktatás: 
 

Bizonyos esetekben az évenkénti tűzvédelmi oktatások között is kell ilyen irányú felkészíté-

seket végezni:  

- ha a létesítményben valamilyen más tűzveszélyes tevékenység kerül bevezetésre, 

- a munkahely tűzveszélyessége megváltozik, 

- a létesítményen belül egyes személyek más munkahelyre kerülnek beosztásra, 

- az épületben tűz vagy robbanás történt, akkor az ott nyert tapasztalatokat kell oktatni. 

 

Mindhárom oktatási formát a tűzvédelmi megbízottnak dokumentálni kell.  

Tanulók oktatása: 

A tűzvédelmi törvény 22. §-a kimondja, hogy az általános iskolai tanulókat, - az életkori 

sajátosságaikat figyelembe véve- oktatni, tanítani kell a tűzmegelőzési, kárelhárítási ismere-

tekre. Ezeket a tananyag tematikájába beillesztve az adott órákon kell ismertetni. Az intéz-

mény minden tanulóját évente egy alkalommal, általában tanévkezdéskor tűzvédelmi 

oktatásban kell részesíteni, amelyet az osztályfőnök tart. Az oktatásokat megfelelő módon 

dokumentálni kell.   

Pótoktatás: 

 Az oktatásokról bármilyen indokkal távol lévők részére pótoktatást kell tartani, 

amelynek dokumentálására ugyanazok az előírások vonatkoznak, mint az eredeti oktatásokra. 

 Ismételten ki kell emelni, hogy oktatás hiányában a munkavállalót fel kell menteni a 

munkavégzés alól, a kiesett időre részére munkabér nem számfejthető. 

 

2.7. Az iskola belső tűzvédelmi ellenőrzése: 
 

Az iskola vezetői saját hatáskörben évenként kötelesek tűzvédelmi ellenőrzést tartani. Az 

ellenőrzés során kötelesek az intézmény tűzvédelmi helyzetét vizsgálni. Az intézmény 

tűzvédelmi ellenőrzésén jelen kell lennie: 

 

- a tűzvédelmi megbízottnak, 

- a helyettesnek, 

- a karbantartásért felelős személynek. 

 

Az ellenőrzés során meg kell győződni: 

 

- a helyiségek általános állapotáról, tisztaságáról, 

- a berendezések, eszközök és környezetük veszélytelenségéről, 

- a kijáratok, közlekedési utak szabadon tartásáról, 

- a tűzoltó készülékek, felszerelések valamint az elektromos kapcsolók és a közművek 

nyitó-záró szerelvényeinek akadálytalan megközelíthetőségéről, 
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- a tűzoltó készülékek és eszközök meglétéről, 

- a dohányzás és a nyílt láng megfelelő helyen való használatáról, 

- a figyelmeztető jelek, jelzések meglétéről, 

- a raktározás biztonságáról, 

- a dolgozók tűzvédelmi ismeretszintjéről (szúrópróbaszerűen). 

 

Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza az ellenőrzés helyét, idejét, 

az ellenőrző személy nevét, beosztását. Az ellenőrzés során tapasztaltakat. Meg kell határozni 

az elvégzendő feladatokat, az arra kötelezetteket és az elvégzésre kitűzött határidőt. A 

jegyzőkönyvet minden érintettnek alá kell írni.  

 

 

2.8. A tűzvédelmi megbízott belső ellenőrzése: 
 

- rendszeresen ellenőrizze az intézményt tűzvédelmi szempontból, 

- az ellenőrzés során az észlelt hiányosságokra hívja fel az érintett dolgozó és vezetője 

figyelmét, 

- a hiányosságok megszüntetésére határidőt állapíthat meg, 

- azon a munkaterületen, ahol gyakran tapasztal hiányosságokat, soron kívül ellenőrzéseket 

tehet, és ha indokolt, kezdeményezheti az érintettek felelősségre vonását. 

 

 

2.9. Az iskola tűzvédelmi finanszírozása: 
 

Az iskola tűzvédelemmel kapcsolatos költségeit évente tervezni kell. 

A tűzvédelem során felmerülő költségek: 

- a tűzoltó készülékek és berendezések felülvizsgálata, ellenőrzése, javíttatása illetve 

cseréje, 

- az épületgépészeti berendezések felülvizsgálata, ellenőrzése, javíttatása, 

- a tűzvédelmi megbízott bére, járulékai, 

- a tűzvédelmi oktatás során felmerülő költségek, 

- a tűzvédelemben használt iratok, beszerzése. 

 

 

2.10. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység: 
 

Tűzveszélyes minden olyan munkavégzés, amely a közelében lévő éghető anyag gyulladási 

hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel és/vagy nyílt lánggal, izzással, 

parázslással, szikrázással jár. 

 

Az intézmény területén állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység nem folyik. 

 

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység csak az igazgató tudtával és engedélyével végezhető. 

Ez az engedély tartalmazza a tevékenység időpontját, helyét, a tevékenység leírását a 

munkavégző nevét esetleg bizonyítványa számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályo-

kat, előírásokat. 

A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékeny-

ség helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség 

szerint kiegészítheti. A kiegészítés irányulhat: a környezetben lévő éghető anyagok eltávolítá-
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sára, további tűzoltó berendezések elhelyezésére, személyi felügyeletre, a munkavégzés 

időbeli korlátozására, a megfelelő szellőztetés biztosítására. 

Tűzveszélyes tevékenységhez a tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, eszközt, felszerelést, 

a munkát vagy tevékenységet végző köteles biztosítani. 

Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. 

Tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, vagy a 

tűzvédelmi szabályzatban előírtakra kioktatott személy végezhet. 

A tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt és befejezése után a munkát végző személy a 

helyszínt és annak környékét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, valamint minden 

olyan körülményt megszüntetni, amely tüzet okozhat. 

A tűzveszélyes tevékenységre szóló engedélyt a munkavégzés helyszínén kell tartani. 

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység helyét elhagyni, őrizetlenül hagyni, mások 

felügyeletére bízni szigorúan tilos! 

 

 

3. Az intézmény tűzveszélyességi osztályba sorolása: 
 
A mellékletben megtalálható besorolás alapján az intézmény a „D” tűzveszélyességi osztályba 

tartozik. 

    

 

4. A helyiségek, szabadterek használati szabályai: 
 

4.1. Általános szabályok: 

 

Az intézmény területén lévő építményeket csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési) 

engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni. 

Minden olyan tevékenységet, változást, a korábbi állapothoz viszonyított eltérést, amely a 

tűzvédelmi helyzetre is kihat, be kell jelenteni az illetékes hatóságnak. 

A tevékenység során keletkező éghető anyagokat, hasznosíthatatlan hulladékot folyamatosan 

el kell távolítani.  

A helységek bejáratánál jól látható helyen a megfelelő figyelmeztető- és tiltó táblákat el kell 

helyezni. 

A helységekben a villamos kapcsolók és egyéb közmű nyitó-záró szerkezeteit, továbbá a 

tűzoltó készülékek helyét jól láthatóan és rendeltetésnek megfelelő felirattal vagy jellel kell 

ellátni. 

A helységek ajtóit – ha ott emberek tartózkodnak – kulccsal lezárni nem szabad. Munkaidő 

után és munkaszüneti napon a lezárt helyiségek kulcsait az épületben az erre a célra kijelölt 

helyen (porta) kell tartani. 

A telefonok mellett a tűzoltóság telefonszámát fel kell tüntetni! 

 

 

 

4.2. Dohányzás: 
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Az iskola egész területén, és annak 5 méteres környezetében tilos a dohányzás. 

 

4.3. Az anyagok tárolása, raktározása: 

 

Raktározásra csak az igazgató által meghatározott helyiségeket lehet használni. Egyéb 

rendeltetésű helyiségeket raktározásra vagy tárolásra nem szabad igénybe venni. 

Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagokat 

együtt, vagy „C”, „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együttesen tárolni nem 

szabad. 

Az öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghető anyaggal, továbbá olyan anyagokat, 

amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, együtt tárolni 

nem szabad. Az öngyulladásra vagy felmelegedésre hajlamos anyag hőmérsékletét rendszere-

sen ellenőrizni kell, a káros felmelegedést meg kell akadályozni. 

Az éghető anyagokat csak nem éghető anyagból készült állványon, polcon szabad tárolni. A 

világítótest legközelebbi része és a tárolt anyag között legalább 80 cm-es távolságot kell 

tartani. 

A raktárakban, irattárakban, könyvtárban a papír és egyéb éghető vagy könnyen gyulladó 

anyagokat, hulladékot és göngyöleget össze kell takarítani és a kijelölt tároló helyre kell 

vinni. A helyiségek folyamatos tisztántartásáról és rendjéről gondoskodni kell. 

A tűzveszélyes folyadékot csak hibátlan állapotú, zárt palackban, hordóban és kannában 

szabad szállítani és tárolni. 

Minden tűzveszélyes folyadékot tartalmazó edényen feltűnő módon jelölni kell az edényben 

lévő tűzveszélyes folyadék megnevezését, valamint a „Tűzveszélyes” feliratot. Üres edénye-

ket csak ledugaszolva, nyílásukkal felfelé szabad tárolni a töltött edényekre vonatkozó 

előírások szerint. 

Közlekedésre és menekülésre számításba vett útvonalon, területen raktározni, tárolni még 

ideiglenesen sem szabad. 

 

4.4. Szellőztetés: 

 

Minden olyan tevékenységnél, amely tűz-, vagy robbanásveszéllyel járó gázképződést von 

maga után, a szellőzés lehetőségéről gondoskodni kell. 

A szennyezett levegő kivezetését úgy kell kialakítani, hogy a környezetét ne veszélyeztesse. 

A tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékot és szennyvizet a közműcsatornába vezetni nem 

szabad. 

A tantermek, oktatóhelységek szellőztetését természetes szellőztetéssel kell biztosítani. 

A kémia órán azokat a kísérleteket, amelyek során veszélyes gőzök, gázok keletkeznek, helyi 

elszívással kell végezni. 

 

 

4.5. Tüzelő- és fűtőberendezések 

 

Az épületben csak olyan tüzelő- és fűtőberendezés alkalmazható, amely rendeltetésszerű 

használat során nem okoz tüzet vagy robbanást.  

Azoknál a gépeknél, amelyeknél a felmelegedés tüzet, vagy robbanást okozhat, olyan 

korlátozó berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését, illetve a hőmérséklet további 

emelkedését meghatározott biztonsági határértéken megszünteti. 

A gépek mellett csak a zavartalan, folyamatos munkavégzéshez szükséges mennyiségű éghető 

anyag tárolható. 
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A gépek javítását és műszeres ellenőrzését csak szakember végezheti.  

Tartalék fűtőberendezésként csak olajmelegítős radiátor használható. Ha az elektromos 

fűtőberendezést nem használják, az áramtalanításról gondoskodni kell. 

A készüléknek kezelési utasításait a működési helyen el kell helyezni. 

Kávéfőzőt, melegítőt, rezsót csak veszélytelen helyen, nem éghető aljzatban, rögzített 

állapotban kell elhelyezni, a készülékek 1 m-es környezetében éghető vagy gyúlékony 

anyaggal dolgozni nem szabad. 

 

 

4.6. Világító és villamos berendezések: 

 

A helységekben csak elektromos világítás alkalmazható. A világító berendezéseket, eszközt 

úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen. 

Világító berendezésen, eszközön éghető díszítő anyagot elhelyezni nem szabad, azt állandóan 

szabadon, hozzáférhető helyen, tisztán kell tartani. 

Áramszünet esetére tartalékvilágításról gondoskodni kell. A tartalékvilágítás lehet elemlámpa 

vagy akkumulátor. A villamos berendezést a vonatkozó szabvány szerint szabad létesíteni, 

használni, karbantartani és felülvizsgálni 6 évenként. 

A létesítmény villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválaszthatónak kell 

kivitelezni. 

A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az az 

éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. 

Az elektromos szerelési anyag sérülésmentes, kifogástalan minőségű legyen. 

A villamos berendezést állandóan szabadon kell tartani és rendszeresen meg kell tisztítani az 

olyan szennyeződéstől, mely a berendezés hőátadási viszonyait befolyásolja, vagy melytől – 

az üzemeltetés alatt – öngyulladás keletkezhet. 

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység, a munka után a helyi 

kapcsolóval ki kell kapcsolni, továbbá az időszakos vagy végleges használaton kívül helyezés 

esetén a hálózatról le kell választani. 

Elektromos készülék (főzőlap, kávéfőző, vízmelegítő stb.) csak védőföldeléssel ellátott fali 

dugaszolóaljzatba csatlakoztatható. 

Elektromos készülék javítását, karbantartását, ellenőrzését csak szakképzett személy végezhe-

ti. 

Villamos berendezést időszakos tűzvédelmi szempontból történő felülvizsgálatát el kell 

végeztetni. A felülvizsgálat során tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni, a megszünte-

tést dokumentálni kell. 

 

4.7. Tűzoltó eszközök, felszerelések és készülékek: 

 

Az építménybe és a helyiségekbe az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket és 

eszközt kell elhelyezni. 

A kézi tűzoltó készülék 6 kg-os porral oltó készülék legyen, kivéve az elektromos kapcsolóte-

rek és számítógépek helyiségei. 

Az elektromos tűz és nagy értéket képviselő műszaki eszközök tűz esetén szén-dioxiddal oltó 

készüléket kell használni. A tűzoltó készüléket falra szerelve, jól láthatóan, könnyen hozzá-

férhető helyen, illetve a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni. Helyüket táblával vagy 

felfestéssel kell kijelölni, a tűzriadó terv helyszínrajzain is fel kell tüntetni. A tűzoltó készülé-

keket állandóan tisztán, szabadon és üzemképes állapotban kell tartani. Rendeltetésüktől 
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eltérően használni, a kijelölt helyükről levenni, megrongálni, azokról az ellenőrző cédulát 

eltávolítani nem szabad. 

 

A készenlétben tartó feladatai: 

 

A készenlétben tartó vagy képviselője, megfelelő időközökben, rendszeresen vizsgálja a 

tűzoltó készülékeket, melynek során ellenőrzi, hogy minden egyes tűzoltó készülék: 

- a tervezett telepítési helyen van, 

- a tűzoltó készülék látható, a használat nem ütközik akadályba és a tűzoltó készülékkel 

szemben állva a magyar nyelvű használati utasítás olvasható, 

- valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszer jelzése a működési zónában található, 

- a tűzoltó készülék zárolása sértetlen és ép, hiánytalan szerelvényekkel ellátott, 

- a tűzoltó készülék felülvizsgálata esedékes-e. 

A készenlétben tartó szükség esetén köteles gondoskodni a hiányosságok megszűntetéséről, 

az ellenőrző vizsgálatokat lehetőleg havonta, de legalább negyedévente kell elvégezni és 

meghatározottak szerint kell dokumentálni. Az időszakot le kell rövidíteni, ha azt a környezeti 

körülmények vagy egyéb veszély indokolja. 

Az intézményben a tűzoltó készülékekről nyilvántartást kell vezetni. Ennek tartalmazni kell a 

készülék helyét, típusát, gyári számát, az ellenőrzés időpontját. A nyilvántartó lapot a 

tűzvédelmi iratok között kell megőrizni. 

 

 

4.8. Közlekedési és menekülési utak: 

 

Az intézményben menekülésre a folyosók, közlekedők használható. A villamos berendezések 

kapcsolóit, a közművek nyitó- és záró szerkezeteit, a tűzoltó készülékeket és a közlekedési 

utakat eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. 

 

 

4.9. Nem oktatási célú rendezvények tűzvédelme: 

 

Az épület helyiségeiben bizonyos esetekben nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő oktatás 

folyik, hanem bemutató, vásár, kiállítás. Ilyen esetben a rendezvény szervezője köteles 

írásban rögzíteni a tűzvédelmi előírásokat és azt az iskola igazgatójával engedélyeztetni.  

Ezen irat tartalmazza: 

 a rendezvény megtartásának idejét, 

 a rendezvény szervezőjének nevét, személyi adatait, 

 a rendezvényen résztvevő személyek száma, 

 a rendezők száma, személyi adatai, 

 tűzoltó eszközök száma, 

 kiürítés számítást, 

 a helyiségek alaprajzát 

 a tűz esetén szükséges teendőket, 

 a tűzjelzés módját, 

 

 

 

 

4.10. A napi munka befejeztével kapcsolatos tűzvédelmi teendők: 
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A napi munka befejezésekor (záráskor) az intézmény összes helyiségét a vezető vagy az erre 

megbízott személy köteles ellenőrizni a megelőző tűzvédelmi szempontok szerint. 

 

Az ellenőrzésnek ki kell terjedni: 

- a takarítási munkák ellenőrzésére, 

- a közlekedési utak szabadon tartására, 

- a kávéfőző és egyéb elektromos melegítő készülék lehűlt állapotban való tárolására és 

annak egyedi kikapcsolására, 

- nem maradt-e olyan állapot, helyzet, amelyből tűzeset keletkezhet, 

- a helyiségek biztonságos zárása, 

- a hulladékok elszállítására, 

- az áramtalanítás végrehajtására, 

- a tűzoltó felszerelések, készülékek és vízszerzési helyek szabadon tartására, megközelíthe-

tőségére. 

 

A takarító a munka elvégzése után a kulcsokat a kijelölt helyre (porta) köteles tenni. Az iskola 

portása köteles szúrópróbaszerűen ellenőrzést tartani. 

 

4.11. Helyiségekre vonatkozó használati szabályok 

 

Az iroda és iroda jellegű helyiségekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok:  
 

 a helyiségben csak a folyamatos tevékenységhez feltétlenül szükséges éghető anyag 

tartható (papír, irodaszer stb.), 

 villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót, valamint az azokhoz 

vezető közlekedési utakat még ideiglenes jelleggel sem szabad eltorlaszolni, 

 a helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közleke-

désre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon, 

 kávéfőző, teafőző, vízmelegítő, rezsó használatát irodában lehetőleg mellőzni kell. 

Szükség esetén nem éghető anyagú asztallapon vagy hőszigetelő alátét alkalmazásával 

használhatók, 

 irodában bármilyen hőfejlesztő berendezés, készülék csak úgy használható, éghető 

anyagtól olyan távolságra helyezhető el, hogy az éghető anyag felületén mért hőmér-

séklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelentsen gyújtási ve-

szélyt, 

 munka befejeztével valamennyi világító és villamos berendezést – kivéve a folyama-

tos üzemű berendezéseket – feszültségmentesíteni kell és a villamos hálózatról le kell 

választani, 

 megrongálódott, hibás elektromos készüléket, berendezést használni, üzemeltetni tilos, 

azt le kell választani és gondoskodni kell a javításáról, 

 a világítótestekbe csak a foglalatnak megfelelő teljesítményű és méretű izzókat szabad 

használni, 

 valamennyi irodahelyiségben ahol telefon található ki kell függeszteni a tűzoltóság 

telefonszámát 105,  

 tűz esetén végre kell hajtani a tűzjelzést és a rendelkezésre álló tűzoltó készülékkel, 

eszközzel meg kell kezdeni a tűz oltását, 

 a helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell győződnie arról, 

hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalan-

ságot, hiányosságot meg kell szüntetni. 
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Osztályteremre vonatkozó tűzvédelmi szabályok 
 

 a helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közleke-

désre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon, 

 a kémia tanterem kivételével tilos a termekben olyan tevékenységet végezni, ami tüzet 

okozhat, 

 világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, hogy a működése során a környeze-

tében lévő tárgyakra tűzveszélyt ne jelentsen, 

 az osztályteremben bármilyen hőfejlesztő berendezés, készülék csak úgy használható, 

éghető anyagtól olyan távolságra helyezhető el, hogy az éghető anyag felületén mért 

hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelentsen gyújtási 

veszélyt, 

  a világítótestekbe csak a foglalatnak megfelelő teljesítményű és méretű izzókat sza-

bad használni, 

 tűz esetén végre kell hajtani a tűzjelzést és a rendelkezésre álló tűzoltó készülékkel, 

eszközzel meg kell kezdeni a tűz oltását, 

 a helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell győződnie arról, 

hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalan-

ságot, hiányosságot meg kell szüntetni. 

 

 

Öltözőre vonatkozó tűzvédelmi szabályok 
  

 a helyiségben és az öltöző szekrényekben "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tarto-

zó anyag, illetve éghető folyadék (festék, hígító stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad 

tárolni még kis mennyiségben sem, 

 a dohányzási tilalom betartása érdekében a bejárati ajtóra kívülről és a helyiségben jól 

látható helyen "TŰZVESZÉLY! NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA ÉS A DOHÁNY-

ZÁS TILOS!" feliratú, vagy ennek megfelelő biztonsági szín-, és alakjelű táblát kell 

elhelyezni, 

 villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az 

azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad, 

 a világítótestekbe csak a foglalatnak megfelelő teljesítményű és méretű izzókat szabad 

használni, 

 olajos, zsíros munkaruha csak fém öltözőszekrényben helyezhető el, 

 az öltözőben hőkisugárzással, hőtermeléssel járó elektromos berendezés, készülék 

nem használható, 

 az öltöző elhagyásakor a világítást le kell kapcsolni és meg kell szüntetni minden 

olyan rendellenességet, amely tüzet okozhat, 

 tűz esetén végre kell hajtani a tűzjelzést és a rendelkezésre álló tűzoltó készülékkel, 

eszközzel meg kell kezdeni a tűz oltását, 

 a helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell győződnie arról, 

hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalan-

ságot, hiányosságot meg kell szüntetni. 
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Szertárakra vonatkozó tűzvédelmi szabályok 
 

 a helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közleke-

désre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon, 

 világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, hogy a működése során a környeze-

tében lévő tárgyakra tűzveszélyt ne jelentsen, 

 az osztályteremben bármilyen hőfejlesztő berendezés, készülék csak úgy használható, 

éghető anyagtól olyan távolságra helyezhető el, hogy az éghető anyag felületén mért 

hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelentsen gyújtási 

veszélyt, 

 tűz esetén végre kell hajtani a tűzjelzést és a rendelkezésre álló tűzoltó készülékkel, 

eszközzel meg kell kezdeni a tűz oltását, 

 a helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell győződnie arról, 

hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalan-

ságot, hiányosságot meg kell szüntetni. 

 

Számítógéptermek, stúdiók használati tűzvédelmi szabályai 
  

 a helyiségben a nem rendeltetésszerűen alkalmazott éghető anyagot, illetve folyadéko-

kat ideiglenes jelleggel sem szabad használni vagy tárolni. Kivétel a berendezések ke-

zelése, karbantartása folyamán felhasználásra kerülő éghető folyadékok, 

 a berendezések kezelésére, karbantartására csak a gyártó által előírt tisztítószert szabad 

használni. Éghető folyadékkal történő munkák esetén egyidőben, legfeljebb 1 litert 

szabad a helyiségben tartani, 

 a helyiségekben csak a folyamatos üzemeltetéshez feltétlenül szükséges anyagmennyi-

ség ( pl. nyomtatványok, mágneslemezek stb.) helyezhetők el, 

 a berendezéseken karbantartást, javítást csak az arra kiképzett (szakképzett) személy 

végezhet, 

 villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó berendezést, készüléket, tűzjelző helyét, 

ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ide-

iglenes jelleggel sem szabad, 

 tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedéllyel szabad végezni, 

 az elektromos berendezések kapcsolóit, hovatartozását felirattal jelölni kell, 

 tűz vagy elektromos zárlat esetén is a szükséges feszültségmentesítést azonnal el kell 

végezni, 

 az adathordozó tárolóban csak nem éghető anyagból készült polcos tároló alkalmazha-

tó, 

 a tevékenység befejezése után, valamint a napi munka befejezése után, eltávozás előtt 

a helyiséget utolsóként elhagyó személynek azokat a berendezéseket és készülékeket 

ki kell kapcsolni, a villamos hálózatról le kell választani (feszültségmentesíteni kell), 

amelyek folyamatos üzemeltetése (pl. szerver) nem indokolt, 

 a helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell győződnie, hogy 

nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat, 

 a tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni. 

 

Tornaterem használati tűzvédelmi szabályai 
 

 a helyiségben nyílt lángot használni nem szabad, nyílt lánggal járó tevékenység csak 

az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység írásbeli feltételeinek meghatározása alapján 

végezhető, 
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 a helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közleke-

désre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon, 

 a helyiség kijárati ajtóit az üzemelés ideje alatt, míg a helyiségben személyek tartóz-

kodnak, lezárni tilos, 

 a menekülési útirány jelzéseket a helyiségben jól látható helyre és módon ki kell he-

lyezni, azokat eltakarni még átmenetileg sem szabad, 

 a hang-, fény-, és látványtechnikai berendezéseket csak a kezelési és karbantartási 

utasításokban foglaltaknak megfelelően lehet használni, és kezelésüket csak kioktatott 

személy végezheti, 

 a hang-, fény-, és látványtechnikai berendezéseket úgy kell elhelyezni rögzíteni, hogy 

az tűzet vagy balesetet ne okozzon, 

 a hang-, fény-, és látványtechnikai berendezések környezetében éghető anyagot tárolni 

nem szabad, azok túlmelegedését meg kell akadályozni, 

 a helyiségben használt elektromos fogyasztókat a helyiségből való távozás után ki kell 

kapcsolni, az elektromos hálózatról le kell választani, 

 a lámpatestekről a védőburkolatot levenni nem szabad, a lámpatesteken éghető anyagú 

díszítést elhelyezni nem szabad, 

 a tűzoltó készülékek állandó hozzáférési lehetőségét biztosítani kell, azokat rendelteté-

süktől eltérő célra használni tilos, 

 a helyiségben alkalmi rendezvények szervezhetők, de azt külön engedélyeztetni kell, 

 a rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni a vonatkozó tűzvédelmi haszná-

lati szabályokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény idejére, 

 

Étterem, konyha használati tűzvédelmi szabályai 
 

 az étteremben az asztalokat, székeket úgy kell elhelyezni, hogy a kijáratok és vészkijá-

ratok felé legalább 1,2 m széles út biztosítva legyen, 

 az étteremben tilos olyan tevékenységet folytatni ami tüzet okozhat, 

 a gázfőző zsámolyokat és elektromos melegítőket a műszak befejezése után a gázcsa-

pot (őrlángot is) el kell zárni, az elektromos hálózatból le kell választani, 

 a tüzelőberendezés gázellátását biztosító vezeték kézi elzárója mindenkor szabadon 

kezelhető legyen (tárgyat rárakni, közelében elhelyezni tilos!), 

 étkezési zsírral és olajjal történő sütést kellő körültekintéssel kell végezni, annak eset-

leges égőtérbe, lángtérbe jutása elkerülésével, 

 a konyhai berendezések meghibásodása esetén a berendezést tovább működtetni nem 

szabad, a szükséges javításokat csak szakember végezheti. Elektromos berendezés 

meghibásodása esetén azonnal áramtalanítani kell, gázüzemű berendezések esetén a 

gáz főcsapot el kell zárni, 

 a helyiségben működő berendezéseket felügyelet nélkül hagyni nem szabad, 

 a konyhai berendezések kezelését csak kioktatott személy végezheti, 

 az éttermet, főző, melegítő konyhát utolsónak elhagyó személynek eltávozás előtt meg 

kell győződnie arról, hogy tüzet, vagy robbanást okozó körülmény nem áll-e fenn. Az 

esetleges szabálytalanságokat meg kell szüntetni és a szükséges áramtalanítást el kell 

végezni. Az ellenőrzésért a közvetlen munkahelyi vezető, vagy az általa megbízott 

személy a felelős, 

 tűz esetén végre kell hajtani a tűzjelzést és a rendelkezésre álló tűzoltó készülékkel, 

eszközzel meg kell kezdeni a tűz oltását, illetőleg a Tűzriadó terv szerint kell eljárni. 

(Elektromos tüzet vízzel oltani tilos!). 
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5. A munkavállalók tűzoltással, jelzéssel és mentés-

sel kapcsolatos feladatai 
 
Jelen fejezet a mellékletben, mint tűzriadó terv szerepel és ott kerül részletes kidolgozásra. 

 

A tűzriadó terv egy példányát lezárt borítékban a portán kell leadni. A tűzriadó terv alapján 

évenként riasztási gyakorlatot kell tartani. A gyakorlat időpontját az intézmény vezetője 

határozza meg. 

Minden gyakorlatot értékelni kell. 

A gyakorlat végrehajtásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmazni kell: 

- a riasztás időpontját, 

- a tűzriadó során kapott feladatokat, 

- a feladatok végrehajtását, 

- a tűzriadóba bevontak létszámát, 

- a tűzriadó rövid értékelését 
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6. Mellékletek: 
 
1. számú melléklet: tűzriadó terv. 

2. számú melléklet: az intézmény tűzveszélyességi osztályba sorolása. 

3. számú melléklet: jegyzőkönyv tűzriadó gyakorlásáról. 

4. számú melléklet: jegyzőkönyv tűzoltó készülékek ¼ éves felülvizsgálatáról. 

5. számú melléklet: jegyzőkönyv új munkavállaló tűzvédelmi oktatásáról. 

6. számú melléklet: tűzvédelmi oktatásról való nyilvántartás. 

7. számú melléklet: az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezésének iratmintá-

ja. 

8. számú melléklet: alaprajzok. 

 

 

 

 

 
            

         Sulyokné Kelemen Judit 

         intézményvezető 

Győr, 2014.szeptember 01.  
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1. számú. melléklet 

Tűzriadó terv 
 

 

 

A tűzriadó terv a tűzvédelmi szabályzat mellékleteként készült. 

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltó-

ságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a 

települési önkormányzat polgármesteri hivatalának. 

Mindenki köteles a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközét rendelkezésre 

bocsátani, szükség esetén járművével segítséget nyújtani. 

Tűz esetén a portás gondoskodik a kapuk kinyitásáról, az épület áramtalanításáról, a gázcsa- 

pok elzárásáról. 

 

A tűzjelzés módja és tartalma: 

 

- szaggatott csengetés és „Tűz van” kiáltással,  

- a tűzesetet azonnal jelenteni kell telefonon a tűzoltóságnak 105.  

- ennek tartalmaznia kell az intézmény pontos nevét és címét, 

- mi ég, 

- mit veszélyeztet a tűz,  

- melyik emeleten van a tűz,  

- milyen irányba terjed,  

- van-e sérült,  

- emberélet van-e veszélyben,  

- a bejelentő nevét, címét, telefonszámát. 

Minden tüzet, még az eloltottat is jelenteni kell! 

 

Kivonulási terv: 

- a portán szolgálatot teljesítő portás tűz esetén köteles telefonügyeletet ellátni, 

- a tűzoltók megérkezéséig a kivonulásért a tantermekben (labor, könyvtár, konyha) 

tartózkodó tanárok a felelősek, 

- a kivonulás irányát az iskola főbb közlekedési pontjain kifüggesztett rajzos terv mutatja, 

- az épületek bejárati ajtajainak kinyitásáért a portás felelős. 

   

Tűz esetén a munkavállalók teendői: 

 

- a helyiségbe vagy területre történő bejutás biztosítása,  

- az érintett területek kiürítése (fegyelmezetten, pánikkeltés nélkül), 

- a rendelkezésre álló eszközökkel a tűzoltás megkezdése,  

- a mentési munkák megkezdése, ajtók, ablakok zárva tartása, 

- megakadályozni, illetve késleltetni a tűz továbbterjedését, 

- a tűztől távol tartani a kíváncsiskodókat, 

- a tűzoltóság megérkezésekor tájékoztatni kell a tűzoltás vezetőjét az addig megtett 

intézkedésekről, részére a szükséges felvilágosítást meg kell adni és az utasításait végre 

kell hajtani, 

- gondoskodni kell az áramtalanításról és a közművek elzárásáról. 

 

A pedagógus feladata a tűz során: 
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- az osztályt (csoportot) fegyelmezetten elvezeti a Tűzriadó Tervben kijelölt útvonalon a 

gyülekező helyre, 

- a gyülekező helyen az osztálynapló alapján névsorolvasást tart, 

- ha valaki hiányzik, azt azonnal jelenti vezetőjének. 

 

A mentés a kiürítés és az elsősegélynyújtás teendői: 

- a veszélyeztetett személyeket megfelelően biztonságos helyre kell menekíteni, úgy, hogy 

a tűzoltási felvonulási területet szabadon hagyják, 

- meg kell szervezni a kimentett vagyontárgyak védelmét, 

- gondoskodni kell a rend és a fegyelem megtartásáról, 

- elsősegélynyújtó helyet kell kijelölni a tűz által nem veszélyeztetett területen, 

- a sérülteket a sérülés nemétől függően elsősegélyben kell részesíteni. 

 

A tűzoltás utáni teendők: 

- a tűz eloltása és a tűzoltóság elvonulás után a helyiséget érintetlenül kell hagyni, amíg az 

illetékes hatóságok a tűzvizsgálatot el nem végzik, 

- a tűz helyszínét őriztetni kell mindaddig, amíg a tűz keletkezésének veszélye fennáll, 

- gondoskodni kell a kimentett tárgyak, értékek őrzéséről, 

- a tűzvizsgálat végrehajtásához a hatóság részére mindenki köteles a kért felvilágosítást 

megadni, 

- a hatósági tűzvizsgálat befejezése és a tűzkár megállapítása után a helyszín helyreállítási 

munkáit meg kell kezdeni. 
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2. számú melléklet 

Az épület tűzvédelmi osztályba sorolása 
 

Tűzveszélyességi osztályok 

Sorszám Rendeltetés A B C D E Összesen 

 Földszint       

1. Tanterem I.    60  60 

2. Tanterem II.    60  60 

3. Ebédlő    55  55 

4. Konyha    42  42 

5. Tanterem III.    40  40 

6. Fiú WC     21 21 

7. Folyosó    70  70 

8. Lépcsőház    40  40 

 Első emelet       

1. Könyvtár   60   60 

2. Kazánház   20   20 

3. Tanterem I.     40  40 

4. Igazgatói iroda    25  25 

5. Tanári szoba    60  60 

6. Tanterem II.    60  60 

7. Lány WC     21 21 

8. Folyosó    70  70 

9. Lépcsőház    40  40 

 Második emelet       

1. Gazdasági iroda    21  21 

2. Orvosi szoba    21  21 

3. Angol terem    21  21 

4. Lépcsőház    40  40 

5. Tanterem    60  60 

6. Informatika terem    25  25 

7. Díszterem    100  100 

8. Fiú WC     16 16 

9. Lány WC     16 16 

10. Folyosó    70  70 

11. Lépcsőház    40  40 

 Tornatermi 

szárny 

      

1. Tornaterem    295  295 

2. Tanári szoba    15  15 

3. Öltöző    46  46 

4. Közlekedő    80  80 

 Összesen (m2)   80 1496 74 1650 

 Összesen (%)   4,8 90,7 4,5 100 

 
Az épület a D tűzveszélyességi osztályba tartozik. 
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3. számú melléklet 

  

Jegyzőkönyv tűzriadó gyakorlásáról 
 

Az intézmény megnevezése: 

A gyakorlat időpontja: 

A jelenlévő dolgozók száma: 

A jelenlévő gyermekek száma: 

1. A gyakorlat előkészítése: 
 Eligazítás a résztvevő dolgozók számára. 

 A Tűzriadó Terv áttekintése. 

 A feltételezett tűzterület behatárolása. 

 A menekülési utak áttekintése. 

 

A feladatok végrehajtásának személyekhez rendelése (ki miért felelős): 
 Tűzjelzés a 105-ös telefonszámon. 

 A személyzet és a gyerekek riasztása. 

 A tűz lokalizálása. 

 A kijáratok kinyitása. 

 A kiürítés levezénylése, a létszám folyamatos ellenőrzése. 

 Áramtalanítás. 

 Dokumentumok mentése. 

 

2. A gyakorlat végrehajtása: 
 

A kezdés időpontja. 

A befejezés időpontja. 

3. A gyakorlat értékelése. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Győr, 201 

 

 

 

 

Intézmény vezető        tűzvédelmi megbízott 
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4. számú melléklet 

 

Tűzoltó készülékek ¼ éves ellenőrzésének nyilvántartása 
 

201….. évre 
 

A készenlétben tartó vagy képviselője, megfelelő időközökben, rendszeresen vizsgálja a 

tűzoltó készülékeket, melynek során ellenőrzi, hogy minden egyes tűzoltó készülék: 

- a tervezett telepítési helyen van, 

- a tűzoltó készülék látható, a használat nem ütközik akadályba és a tűzoltó készülékkel 

szemben állva a magyar nyelvű használati utasítás olvasható, 

- valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszer jelzése a működési zónában található, 

- a tűzoltó készülék zárolása sértetlen és ép, hiánytalan szerelvényekkel ellátott, 

- a tűzoltó készülék felülvizsgálata esedékes-e. 

 

Sorszám A készülék 

helye 

1. negyedév 2. negyedév 3. negyedév 4. negyedév 

1. Alagsori pince     

2. Alagsori pince     

3. Alagsori pince     

4. Fszt.folyosó 

tornaterem előtt 

    

5. Fszt.napközis 

folyosó 

    

6. 1.emelet 

kémia terem 

    

7. 1.emelet 

számítástechnika 

terem 

    

8. 1.emelet folyosó 

könyvtár előtt 

    

9. 1.emelet 

fizika terem 

    

10. 1.emelet kémia 

terem előtt 

 

    

11. 1.emelet 

Radnóti fal 

    

12. 2. emelet 

folyosó 28. 

terem előtt 

    

13. 2. emelet 

folyosó  

21. terem előtt 

    

14. 2.emelet 

23.terem előtt 

    

15. OGMK udvar     

16. OGMK udvar     
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5. számú melléklet 

Jegyzőkönyv  

Új belépő munkavállalók általános  

tűzvédelmi oktatásáról 

 
 

 

A munkavállaló neve:  ………………………………………………… 

 

Születési helye, ideje:  ………………………………………………… 

 

A munkavégzés helye:  ………………………………………………… 

 

Munkaköre:  ………………………………………………… 

 

Tűzvédelmi oktatás: 

 A tűzvédelmi szabályzat felépítése, tartalma. 

 A munkáltatóra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek. 

 A munkavállalóra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek. 

 Általános magatartási szabályok, riasztás, veszélyhelyzet. 

 A tűzjelzés módja. 

 A tűzoltó készülékek kezelési módja. 

 A védőeszközök általános használatának szabályai, kötelezettségek. 

 A veszélyes anyagokkal kapcsolatos általános ismeretek és teendők. 

 A tűzvédelmi szabályok megszegésének jogi következményei. 

 

 

Győr, 201……év…………………hó………….napján 

 

 

 

……………………………… 

tűzvédelmi oktató 

 

 

 

Az oktatás megtartását elismerem, az elhangzottakat megértettem, tudomásul vettem. 

 

………………………………. 

munkavállaló 
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6. számú melléklet 

 

Jegyzőkönyv tűzvédelmi oktatásról 
 

Helye:  

Ideje:  

Téma:  

 a munkahely tűzveszélyessége,  

 a betartandó tűzmegelőzési szabályok, 

 a tűzjelzés módja, eszközei, 

 a tűzoltással kapcsolatos teendők, 

 a tűzoltó készülékek használata, 

 viselkedés tűz esetén,  

 a tűzriadó gyakorlása során nyert tapasztalatok megbeszélése,  

 a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményei, 

 aktualitások. 

 

Az oktatást tartotta:  

Az oktatáson elhangzottakkal egyetértek és elfogadom. 

 

 

sorszám név aláírás 
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7. számú melléklet 

 

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezése 

 
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet a következő feltételek mellett engedélyezem: 

 

A munka megnevezése: 

 

A munkavégzés helye: 

 

A munkavégzés ideje: 

 

A munkavégző neve: 

 

Bizonyítványának száma: 

 

A munkavégzés során a következő külön előírásokat kell betartani: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Kelt: .................................. 

 

 

 

                                           az engedélyező neve és beosztása 

 

 

Az engedélyben felsorolt előírásokat és a tűzvédelemre vonatkozó tudnivalókat tudomásul 

vettem, azok betartásáért büntetőjogilag felelősséget vállalok. 

 

 

       Kelt: ...................................... 

  

 

 
    ................................                       .................................. 

           munkavezető                                  munkát végző 

 

 


