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BEVEZETŐ
A tűz elleni védekezést a KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM - a továbbiakban iskola - (2700 Cegléd,
Rákóczi u. 46.) működési köréhez tartozó területeken az alábbiak szerint kell végrehajtani:
A feladatok meghatározásánál figyelembe vett előírások:
 többször módosított 1996. évi XXXI. törvény - a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról (Ttv.)
 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet –az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ)
 10/2011. (III. 28.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM rendelet - a tűzvédelmi szabályzat
készítéséről
 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a
tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet – tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a
tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól
 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,
munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi
szakvizsga részletes szabályairól
 a 143/2004. (XII.22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról, a tűzvédelmet
is érintő szabványok és a tűzvédelemmel kapcsolatos egyéb előírások.
 továbbá a tűzvédelmet is érintő szabványok és a tűzvédelemmel kapcsolatos egyéb előírások.
A tűz elleni védekezés és a bekövetkezett tűz oltásában való közreműködés az iskola valamennyi
dolgozójának kötelessége.
A központi és a helyi előírások megszegőivel szemben minden esetben fegyelmi felelősségre vonást
kell alkalmazni, ha a mulasztás tűzesethez vezet.
Az iskola valamennyi vezető beosztású dolgozója köteles gondoskodni róla, hogy a tűz elleni védekezés szabályait az iskola dolgozói, tanulói és az iskola működési területén munkát végző más munkáltató által foglalkoztatott dolgozók megismerjék, azokat szükség esetén alkalmazni tudják.
Jelen Tűzvédelmi Szabályzat ismerteti azokat az előírásokat, magatartási szabályokat, melyeknek
betartásával egy esetleges tűz elkerülhető, valamint azokat a teendőket, melyeknek végrehajtásával a
tűz esetén keletkezett személyi, ill. anyagi kár a lehető legkisebb mértékűre csökkenthető.
E Tűzvédelmi Szabályzat 2012. március 21-én lép hatályba és visszavonásig érvényes. A kiadással
egyidejűleg valamennyi korábban kiadott utasítás, szabályzat hatályát veszti.

E szabályzatban foglaltak végrehajtását 2012. március 21-étől elrendelem.
Kelt: Cegléden, 2012. március 21-én

........................................…….
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Gulyás Zoltán
igazgató
I. FEJEZET

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA
1.1.

A szabályzat területi hatálya kiterjed:


1.2.

A szabályzat személyi hatálya kiterjed:




1.3.

a KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM működési területére

szervezett munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló dolgozókra (munkaviszonyra, illetve
a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony)
az iskola működési területén, rendezvényein megforduló vendégekre, látogatókra, szülőkre
más munkáltató dolgozójára, ha az iskola területi hatálya alá tartozó bármely területen
munkát végez.

A szabályzat időbeli hatálya kiterjed:



2012. március 21-étől a visszavonásig,
a nap bármely időpontjára (munkaidőn túl is, ha az 1.1. és az 1.2. pontban leírtak
teljesülnek).

II. FEJEZET

AZ ISKOLA VEZETŐINEK, DOLGOZÓINAK
TŰZVÉDELMI FELADATAI ÉS JOGAI
2.10. Az igazgató tűzvédelmi feladatai
2.11. FELELŐS
 Az iskola területi hatálya alá tartozó területek tűzvédelméért, valamint a személyi hatály alá
tartozó személyek biztonságáért.
 A tűzvédelmi feladatok ellátásához és az eredményes működéshez szükséges személyi, tárgyi,
anyagi feltételek biztosításáért.
 Az iskola Tűzvédelmi Szabályzatának kiadásáért.
 Az iskola tűzvédelmi feladatainak maradéktalan ellátásáért, az országos, ill. helyi tűzvédelmi
előírások, szabályok betartásáért és betartatásáért.
 A tűzvédelmi szervezet létrehozásáért és az eredményes működéshez szükséges személyi,
tárgyi és anyagi feltételek biztosításáért.
 A tűzvédelmi berendezések, felszerelések, eszközök és egyéb berendezések (világító-,villamos-, villámvédelmi berendezések, stb.) tűzvédelmi szempontból való üzemképességének
fenntartásához szükséges időszakos felülvizsgálatok, ellenőrzések, karbantartások anyagi
fedezetének biztosításáért, ill. azok elvégeztetéséért.
2.12. KÖTELES
 Az iskola általános érvényű, a szervezeti egységek speciális előírásait tartalmazó Tűzvédelmi
Szabályzat, szükség esetén tűzvédelmi szigorító intézkedés, állásfoglalás, stb. kiadásáról és a
végrehajtás ellenőrzéséről tűzvédelmi szervezet útján gondoskodni.
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Jogszabályokban, szabványokban, szabályzatokban, műszaki előírásokban, stb. foglalt tűzvédelmi szabályokat, előírásokat külön felhívás vagy intézkedés nélkül végrehajtani, illetve
végrehajtatni és a végrehajtást ellenőrizni.
Tűzvédelmi belső ellenőrzésen, szemlén részt venni, ill. az érintettek megjelenését biztosítani,
akadályoztatása esetén az intézkedésre jogosult helyettesét kijelölni.
A felügyeleti szervek, illetve a tűzvédelmi hatóság eljárása során feltárt hiányosságok közül a
tűzvédelmi jellegű beruházást igénylő esetekben a hatáskörébe tartozó döntési jogait
gyakorolni.
Írásban kinevezni a tűzvédelmi szervezet tagjait, meghatározva a jog-, és hatásköröket és a
tűzvédelmi eljárások belső rendjét.
Rendszeresen beszámoltatni a vezetőket, a tűzvédelmi bizottságot az iskola tűzvédelmi
helyzetének alakulásáról és ellenőrizni a tűzvédelmi szervezet tevékenységét.
Gondoskodni a tűzvédelmi oktatások, a meghatározott munkakörök ellátásához szükséges
tűzvédelmi szakvizsgák (külső munkavállalók) meglétéről.
Erkölcsi és anyagi elismerésben részesíteni a kiemelkedő tűzvédelmi munkát végző személyeket, illetve felelősségre vonni a tűzvédelmi szabályokat, előírásokat megsértő személyeket.
Az iskola területén folytatott tűzveszélyes tevékenység ellenőrzéséről gondoskodni, illetve ő
jogosult az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre az írásbeli engedélyt megadni, ha az
előírt feltételek biztosítottak. Az engedély megadása előtt tűzvédelmi szakember véleményét is
ki kell kérnie.
Tűzvédelmi szempontból is meghatározni a dolgozók egyes tűzvédelmi feladatait, ellenőrzési
kötelezettségeit, valamint az elvárható intézkedés, kötelezettség elmulasztása esetén a felelősségre vonás módját.
A tűzvédelmi feladatok végrehajtásáról, a tűzvédelmi feltételek megteremtéséről, az intézkedések végrehajtásáról legalább évenként tűzvédelmi szemle keretében személyesen is meggyőződni.(A szemlét lehet a munkavédelmi szemlével együtt is tartani, de a jegyzőkönyvben el
kell különíteni a tűzvédelmi hiányosságokat.)
A tűzoltóságot a tűzvédelmi helyzetről felhívásukra tájékoztatni, szükség esetén szakértő kijelöléséről gondoskodni.
Gondoskodni a tűzesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról, nyilvántartásáról, a hasonló tűzesetek
megelőzése érdekében szükséges intézkedések megtételéről.
A tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében – előzetes egyeztetés alapján - a helyismereti gyakorlatok megtartását lehetővé tenni és abban
közreműködni; biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét.
Biztosítani, hogy a tűzvédelemre kiható változás jelentve legyen a tűzoltóság felé.
Köteles gondoskodni róla, hogy a tanulmányi követelményekbe beépítve az általános és az
egyes szakanyagokhoz kapcsolódó tűzvédelmi ismereteket a tanulók oktatás keretében megismerjék.

2.20. Az igazgató-helyettes tűzvédelmi feladatai
 Figyelemmel kíséri az iskolával kapcsolatos tűzvédelmi feladatok ellátását, indokolt esetben
javaslatot tesz a tűzvédelmi szabályzat és a tűzvédelmi utasítások módosítására, a tűzvédelmi
feladatok elosztására.
 Gondoskodik róla, hogy az irányítási területére belépő új dolgozó a munkába állítás előtt, a
tanulók az iskolába kerüléskor megismerkedjenek az adott terület tűzvédelmi sajátosságaival.
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Köteles figyelemmel kísérni, hogy a tűzvédelmi előírások az iskola valamennyi helyiségében
(tantermek, raktárak, szertárak, kazánház, karbantartó műhely stb.) érvényre kerüljenek (maradéktalanul be legyenek tartva).
Rendszeresen tájékoztatnia kell az iskola igazgatóját a helyiségek tűzvédelmi helyzetéről,
illetve a tűzvédelmi feladatok végrehajtását akadályozó körülményről.
Az igazgatóval egyeztetve köteles évente legalább egy alkalommal a tűzriadó végrehajtását
gyakoroltatni.
Köteles megtiltani a munkavégzést, illetve intézkedni (pl. kiüríttetni a helyiségeket, lecseréltetni
a tűzoltó készüléket, stb.), ha a kapcsolódó tűzvédelmi feltételek nincsenek biztosítva.
Irányítási területén bekövetkezett bármely tűzvédelmet is érintő változást köteles az igazgatónak jelezni.
Tűz esetén az élet és vagyonmentés érdekében köteles irányítási területén önállóan intézkedni.
Az igazgató távolléte esetén gyakorolja annak valamennyi tűzvédelemet érintő jogát, tűzvédelmi kérdésekben dönt és irányítja az iskola tűzvédelmi tevékenységét.
Köteles gondoskodni róla, hogy a Tűzriadó terv egy példánya lezárt borítékban a portán el
legyen helyezve.

2.30. Ügyintéző tűzvédelmi feladatai
2.31. KÖTELES
 Ismerni az iskola tűzvédelmi szabályzatát és köteles az abban foglaltakat betartani, illetve beosztottaival betartatni.
 Az iskola tűzvédelmi helyzetének tervszerű fejlesztéséről gondoskodni, biztosítani, hogy a
költségvetési, felújítási, beruházási tervekben a tűzvédelemmel kapcsolatos igények pénzügyi
fedezete tervezésre kerüljön.
 Biztosítani a tűzvédelmi költségvetési tervben szereplő összeg költségfedezetét. Elvégeztetni a
tűzvédelemmel kapcsolatos felülvizsgálatokat (villámhárítók, villamos berendezések,tűzoltó
készülékek, stb.).
 Minden rendelkezésére álló eszközzel köteles elősegíteni a tűzvédelmi feladatok végrehajtását (ellenőrzés, tervezés, oktatás, időszakos felülvizsgálatok elvégeztetése, stb.).
 Biztosítani, hogy a felülvizsgálatokról készült szakvélemények, ellenőrzési dokumentációk és
egyéb, a tűzvédelmet is érintő iratok a tűzvédelmi előadó rendelkezésére álljanak.
 Tájékoztatni az iskola igazgatóját, hogy az ellenőrzések által felvetett hiányosságok megszűntetésére az intézkedés megtörtént, az anyagi fedezet biztosítva van, illetve az akadályoztatás
tényéről.
2.32. FELELŐS
 Az iskola tűzvédelmi helyzetéért, hogy a tűzvédelmi felszerelések, berendezések, eszközök
soron kívüli beszerzése megtörténjen.
2.40.
2.41.




Gondnok-karbantartó tűzvédelmi feladatai
KÖTELES
Ismerni a tűzvédelmi előírásokat, az iskola tűzvédelmi szabályzatát, a helyiségekre vonatkozó
tűzvédelmi utasításokat.
Gondoskodni a munkaterületével kapcsolatos tűzvédelmi feladatok ellátásáról.
Minden, a tűzvédelmet is érintő változást az igazgató (távollétében az igazgató helyettes),
illetve a tűzvédelmi előadó felé jelezni.

8









A tudomására jutott rendellenességet azonnal megvizsgálni (megvizsgáltatni), a megszüntetésre intézkedést tenni, illetve kérni.
Tűz vagy robbanásveszély esetén a munkavégzést azonnal leállítani, illetve a leállításra intézkedést kérni.
A munkavégzést megtagadni, ha közvetlen tűzveszéllyel járna, vagy, ha a tűzveszélyes munmunkavégzéshez a feltételek nincsenek biztosítva.
A munka megtagadását, illetve felfüggesztését köteles haladéktalanul jelenteni az igazgatónak,
illetve az igazgató helyettesnek.
Az iskola technikai dolgozói részére a tűzvédelmi oktatást (gyakorlati) megtartani.
Eltiltani a munkavégzéstől azt a dolgozót, aki a tűzvédelmi előírásokat nem tartja be, illetve kivonja magát a tűzvédelmi oktatás alól.
Az iskola területén valamennyi tűzoltó készülékeket lehetőleg havonként, de legalább negyedévente ellenőrizni, és a mellékletekben megtalálható „Tűzoltó készülékek készenlétben
tartói ellenőrzése” szerint dokumentálni.
A tűzriadó végrehajtásában, a tűz oltásában és a mentésben tevékenyen részt venni.

2.42. FELELŐS
 A kötelességek teljesítéséért. (lásd az 2,.41. pontban írtakat.)
 Azért, hogy a munkaterületén ne maradjon vissza tüzet okozó körülmény.
 Rendkívüli esemény, tűzeset bejelentéséért.
2.50.
2.51.









2.60.
2.61.



Portás tűzvédelmi feladatai
JOGOSULT ÉS KÖTELES
Ismerni a közművek elzáró szerkezeteinek (villamos főkapcsolók, gázvezeték elzáró szerkezete, vízszerzési helyek, vízelzáró szerkezetek) helyét, működését.
Ismerni a tűzjelzés módját, a tűzeset bejelentését, illetve a bejelentésnél közlendő adatokat.
A portán elhelyezett tűzriadó tervet kifüggeszteni és megőrizni, valamint esetleges tűz esetén
átadni a kivonuló tűzoltók parancsnokának.
Ismerni a helyiségek tűzriadó kulcsainak azonosító jeleit, számozását, a tárolásukra vonatkozó
szabályokat; valamint esetleges tűz esetén azokat átadni a kivonuló tűzoltóknak.
Ismerni a tűzriadó tervben leírtakat, illetve a tűzriadó végrehajtására vonatkozó utasításokat, a
gyülekezési helyet, illetve annak megközelítését.
Elsajátítani a tűzoltó készülékek használatát.
A tűzeset jelentése után a bejárati kapukat azonnal kinyitni, a nyitás után értesíteni az iskolában nem tartózkodó, de a tűzriadó tervben megjelölt személyeket.
A nap bármely szakában megakadályozni, hogy az iskola területére illetéktelen személyek bemenjenek.
A szolgálati helyén tartózkodni, amit csak rendkívüli esetben hagyhat el!
Valamennyi dolgozó tűzvédelemmel kapcsolatos joga és kötelessége
JOGOSULT:
Megkövetelni, hogy a biztonságos munkavégzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek
rendelkezésére álljanak.
Közvetlen tűz- vagy robbanásveszély esetén a munkavégzést megtagadni.

2.62. KÖTELES:
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2.70.
2.71.






A rábízott feladatokat a foglalkozási szabályoknak megfelelően a Tűzvédelmi Szabályzatban
előírtak végrehajtásával elvégezni.
A dohányzás- és nyílt láng használatára vonatkozó tilalmat megtartani.
Munkahelyén rendet és tisztaságot tartani, megszüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet
okozhat.
A tűzvédelemmel kapcsolatos magatartási szabályokat köteles megismerni és a munkavégzése során megtartani.
Tűz-és robbanásveszélyt megszüntetni.
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez engedélyt kérni, a tiltó táblákat és a tűzoltó készülékeket a munkahelyen elhelyezni.
Köteles a Tűzvédelmi Szabályzatban elrendelteket külön felhívás nélkül végrehajtani,
tevőlegesen közreműködni a tűzvédelmi fegyelem kialakításában.
Felelős a közvetlen munkahelyének, munkaterületének tűzvédelméért.
Köteles ismerni munkaterületén a tűzvédelmi felszerelések, tűzoltó készülékek helyét, használatát.
Köteles ismerni a tűzjelzés módját és szükség esetén a tüzet jelezni a felettesek, távollétükben
a tűzoltóság felé.
Köteles a tűzvédelmi oktatáson és szakvizsgán (jelenleg nincs az iskolában szakvizsgára
kötelezett) megjelenni, ill. vizsgát tenni.
Köteles a zárással és a munkahely elhagyásával kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat betartani
és a tűzvédelmi teendőket elvégezni.
Azokat a tűzvédelmi hiányosságokat, amelyeket saját hatáskörében nem tud megszüntetni,
köteles az igazgató, ill. az igazgató-helyettes felé jelezni.
Köteles megismerni az általa felhasznált anyag, kezelt gép, berendezés, tűzvédelmi tulajdonságait, az oltásukra vonatkozó előírásokat (milyen töltetű tűzoltó készülékkel szabad az
adott tüzet oltani és hogyan).
Munkavégzés során a műveleti, kezelési, karbantartási utasítások előírásait köteles megismerni, az azokban foglalt tűzvédelmi előírásokat köteles elsajátítani és munkája során alkalmazni.
Tűz esetén köteles a tűzoltás vezetőjének az utasításait maradéktalanul teljesíteni.
Köteles a tűz oltásában a Tűzriadó tervnek megfelelően tevőlegesen részt venni (akinek a
Tűzriadó tervben külön feladata van, köteles azt elvégezni), illetve a kijelölt gyülekezési helyen
tartózkodni mindaddig, amíg a távozásra engedélyt nem kapott.
Valamennyi vezető (beleértve az alkalmilag megbízott vezetőt és az órát tartó pedagógust is) tűzvédelmi feladatai
KÖTELES:
Ismerni az irányítási területére (tanárok esetében a felügyeletük alatt lévő helyiségre) vonatkozó központi tűzvédelmi előírásokat, illetve jelen Tűzvédelmi Szabályzat előírásait.
Elősegíteni irányítási területén a tűzvédelmi feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi
feltételek biztosítását.
A tudomására jutott rendellenességet azonnal megvizsgálni, megszűntetésére intézkedést
tenni, közvetlen tűz vagy robbanásveszély esetén a munkavégzést azonnal leállítani.
A tűzvédelmi helyzetre kiható változást (tárolt, felhasznált tűzveszélyes anyagok mennyisége,
stb.) az igazgatónak, ill. a tűzvédelmi előadónak haladéktalanul jelezni.
Beosztottai, tanulói részére a gyakorlati tűzvédelmi oktatásokat megtartani, a tűzriadó tervet
ismertetni, az oktatott ismereteket visszakérdezni, az oktatásról az előírásoknak megfelelő
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jegyzőkönyvet készíteni és biztosítani, hogy az oktatott ismereteket a dolgozók munkájuk során
alkalmazzák, illetve betartsák.
Eltiltani a munkavégzéstől azt a dolgozót, tanulót, aki a Tűzvédelmi Szabályzat előírásait nem
tartja be, illetve nem vesz részt a tűzvédelmi oktatáson.
Irányítási területén biztosítani, hogy a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett dolgozó („ha van
ilyen) a szakvizsgát letegye, a felkészüléshez szükséges anyagok, információk a vizsgára
kötelezettek rendelkezésére álljanak.
Megtiltani, illetve megakadályozni a munkavégzést, ha a munkához szükséges tűzvédelmi
feltételek nincsenek biztosítva.
Tűz esetén, irányítási területén a tűz oltásában és a mentésben önállóan intézkedni.
FELELŐS:
Az irányítása alá tartozó terület tűzvédelméért.
A munkahely rendjéért, tisztaságáért, a tűz-és robbanásveszélyes anyagok kezelésével, tárolásával kapcsolatos előírások betartásáért, a dohányzás és nyílt láng használatának tilalmára
utaló utasítások érvényre juttatásáért.
Azért, hogy irányítási területén a közlekedési utak ne legyenek eltorlaszolva, leszűkítve, a
vészkijáratok szabadon legyenek hagyva, a közlekedési utak csúszás-és botlásmentesek legyenek, a tűzoltó készülékek, főkapcsolók jól megközelíthetőek legyenek.
Azért, hogy éghető anyag, éghető folyadék az irányítási területe alá tartozó munkaterületeken
a szükséges (megengedett) mennyiségnél nagyobb mennyiségben ne legyen tárolva.
Azért, hogy az irányítási területén lévő helyiségek tűzriadó kulcsai le legyenek adva a helyükre.
A rendkívüli eseményre való felkészítésért, a tűzriadó begyakoroltatásáért, a tűzriadó végrehajtásáért, a tűzriadóval kapcsolatos feladatok elosztásáért, a tűzriadó megszervezéséért.
Azért, hogy munkakezdés előtt a munkaterület tűzvédelmi szempontból is ellenőrizve legyen,
nincs-e tűzveszély, továbbá a munka befejezése után nem maradt-e vissza tüzet okozó körülmény.
A tűzvédelmi szabálysértőkkel szembeni fegyelmi felelősségre vonás kezdeményezéséért.
A tűzvédelmi ellenőrzések során felmerült, az irányítási területe alá tartozó hiányosságok
megszűntetéséért.

III. FEJEZET

AZ ISKOLA TŰZVÉDELMI SZERVEZETÉNEK FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE
AZ ISKOLA IGAZGATÓJA A TŰZVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA AZ EREDMÉNYES
VÉGREHAJTÁS ÉRDEKÉBEN TŰZVÉDELMI SZERVEZETET HOZ LÉTRE.
3.00.

A tűzvédelmi szervezet összetétele
Tűzvédelmi Bizottság
Tűzvédelmi előadó

3.10.

Tűzvédelmi Bizottság
Tagjai:
- igazgató
- gazdasági ügyintéző
- gondnok-karbantartó
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A Tűzvédelmi Bizottság évenként komplex tűzvédelmi ellenőrzést tart az iskola területén a
közvetlen felelős vezetők bevonásával.
3.11. Feladata
 Rendszeresen vizsgálja és értékeli az iskola tűzvédelmi helyzetét, javaslatot tesz a tűzvédelmi
tevékenység javítására.
 Évenként köteles a tűzvédelmi szabályok folyamatos megtartása érdekében az iskola
valamennyi helyiségében, udvarán, stb. tűzvédelmi ellenőrzést tartani.
 Gondoskodik az ellenőrzések alkalmával megállapított hiányosságok megszüntetéséről, a
mulasztók felelősségre vonásáról.
 Közreműködik az iskolára vonatkozó sajátos tűzvédelmi problémák felkutatásában és az azokra vonatkozó előírások kidolgozásában (pl. tanulók, vendégek mentése, gyülekezési körlet
kijelölése, stb.).
 Véleményezi a gazdasági tervekkel összhangban készített tűzvédelmi fejlesztési terveket,
szakmai tanácsokkal segíti elő a tűzvédelmi tervezést.
 Részt vesz az iskola területén, illetve az iskola működésével kapcsolatos (pl. külső bérmunkák)
tűzesetek kivizsgálásában. A vizsgálatot a Tűzvédelmi Bizottság vezetője, illetve az általa
megbízott bizottsági tag irányítja.
 Beruházások és fejlesztések előkészítése és megvalósítása során biztosítja a tűzvédelmi előírások érvényre juttatását.
 A tűzvédelmi szervezet tagját a tűzvédelmi tevékenysége ellátása során a közfeladatot ellátó
személy büntetőjogi védelme illeti meg.
 A tűzvédelmi szervezet tagja a tűzvédelemmel összefüggő bűncselekmény, szabálysértés
elkövetésén tetten ért személyt, a cselekményének folytatásában köteles meggátolni, az
eseményt azonnal jelenteni az iskola igazgatójának.
3.12. Tűzvédelmi Bizottság vezetője
 Gondoskodik arról, hogy a bizottsági tagok név szerint ki legyenek jelölve, és részükre a megbízólevelek kiadásra kerüljenek.
 Köteles intézkedni a tűzvédelmi helyzetre kiható változás bejelentéséről a tűzoltóság és a
fenntartó felé.
 Esetleges változás esetén a változásnak megfelelően köteles intézkedni az új tűzveszélyességi
osztályba sorolásról, ennek megfelelően a tűzvédelmi szabályzat módosításáról, kiegészítéséről, a helyiségre vonatkozó tűzvédelmi utasítás módosításáról, kiegészítéséről, a szükséges
szín-, és alakjelek kihelyezéséről az új besorolásnak megfelelően.
 Köteles intézkedni a tűzriadó terv szükség szerinti módosításáról, kiegészítéséről.
3.13. Tűzvédelmi előadó feladatai, jogai
 Elkészíti az iskola Tűzvédelmi Szabályzatát, valamint a Tűzriadó tervet.
 Biztosítja és ellenőrzi a megelőző tűzvédelmi rendelkezések, utasítások, tűzvédelmi, illetve
tűzvédelmet is érintő szabványok, valamint az iskola igazgatója által kiadott utasítások végrehajtását és a tapasztalt hiányosságokról tájékoztatja az iskola igazgatóját.
 Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a hatáskörébe utalt tűzvédelmi tevékenységet, szükség
esetén az iskola igazgatójától kapott jogkörében intézkedik a hiányosságok megszüntetésére,
illetve a tevékenység felfüggesztésére, a veszélyeztetett terület kiürítésére, esetleg a tűzriadó
elrendelésére.
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3.14.

A tűzriadó elrendelését, illetve a tevékenység felfüggesztését, helyiség kiürítését haladéktalanul köteles jelenteni az iskola igazgatójának, annak távollétében az iskolában tartózkodó első
számú vezetőnek.
Elősegíti a tűzvédelmi szabályok, előírások megtartását, illetve érvényre juttatását.
Megszervezi a tűzjelzést, a tűzoltást és a tűzriadó terv végrehajtását, illetve elrendeli a végrehajtás megszervezését, illetve a végrehajtást.
Segítséget nyújt a tűzriadó végrehajtásában.
Szakmai segítséget nyújt az iskola igazgatójának az iskola működési területén végzendő
tűzveszélyes tevékenység ellenőrzéséhez.
Intézkedési jogköre, ellenőrzési jogköre kiterjed az iskola területére és a működési köréhez
tartozó területekre.
Biztosítja beruházásoknál a létesítés tűzvédelmi szabályainak érvényre juttatását, melynek
érdekében az iskola igazgatójának tájékoztatnia kell a beruházás céljáról, a megvalósítás
módjáról, üteméről.
Szabályozza az iskola dolgozóinak tűzvédelmi oktatását, az oktatások dokumentálásának
módját, a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettek felkészítését, illetve biztosítja a felkészüléshez
szükséges ismerethordozókat.
Elősegíti a tűzvédelmi szabályok érvényesülését a gépek, berendezések üzembe helyezésénél.
Belső ellenőrzéseivel elősegíti az iskola területén lévő tűzvédelmi berendezések, felszerelések
üzemképességének folyamatos fenntartását, időszakos felülvizsgálatát (az ügyintéző és a
gondnok-karbantartó közreműködésével).
Részt vesz a tűzoltóság, a fenntartó és más ellenőrzésre jogosult szervek ellenőrzésein,
eljárásain.
A felügyeleti szerv által meghatározott szempontok szerint elkészíti az iskola tűzvédelmi
helyzetéről, tevékenységéről a beszámoló jelentést, illetve a tájékoztató jelentést.
Külön felkérésre köteles beszámolni az iskola igazgatójának és a Tűzvédelmi Bizottságnak az
iskola tűzvédelmi helyzetéről, az elvégzett feladatokról.
A dolgozó tűzvédelmi oktatásának elmulasztása esetén annak pótlására jogosult felszólítani az
érintett munkahelyi vezetőt, ismételt mulasztás esetén köteles fegyelmi felelősségre vonást
kezdeményezni.
Jogosult minden olyan tárgyaláson, eljáráson részt venni, ahol tűzvédelmet érintő kérdések
kerülnek megtárgyalásra.
Jogosult bármely, a tűzvédelmet is érintő dokumentációba betekinteni. Tűzvédelmi tevékenységével kapcsolatos feladatai ellátásában az iskola igazgatójának van közvetlenül alárendelve.
A tűzvédelmi előadót a tűzvédelmi tevékenysége ellátása közben a nap bármely időszakában
az iskola működési területén teljes mozgásszabadság illeti meg.
Évenként a tűzvédelmi szabályok folyamatos megtartása érdekében, az iskola valamennyi
helyiségében tűzvédelmi ellenőrzést tart.
Az ellenőrzések alkalmával megállapított hiányosságokról jegyzőkönyvet készít, melyet az iskola rendelkezésére bocsát (3. pld.), javaslatokat tesz a feltárt hiányosságok megszüntetésére,
az iskola igazgatójánál kezdeményezi a mulasztók felelősségre vonását.
Részt vesz az iskola működési területén, illetve az iskola működésével kapcsolatos (pl. külső
munkák, rendezvények) tűzesetek kivizsgálásában.
Tűzvédelmi tevékenységének ellátása közben a közfeladatot ellátó személy büntetőjogi védelme illeti meg.
Az iskola tűzvédelmi szervezetének működése
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A tűzvédelmi szervezet az iskola operatív tűzvédelmi feladatainak ellátására hivatott szerve.
A tűzvédelmi szervezet létrehozásával a tűzvédelmi feladatok ellátásáért személyi felelősséggel tartozók joga és hatásköre, az azzal együtt járó felelőssége nem változik, nem csökken, a
felelősséget átruházni nem lehet.
 A tűzvédelmi szervezet tagjai kijelölés és írásbeli megbízás alapján a beosztásukból adódó
munka szerves részeként, illetve amellett végzik el a meghatározott tűzvédelmi feladatokat.
 A tűzvédelmi szervezet tagja, a tűzvédelmi feladata ellátásával kapcsolatban jogosult az iskola
területén bármelyik helyiségbe belépni és ott ellenőrzést végezni, közvetlen veszély esetén az
ott folyó munkát felfüggeszteni.
 A tűzvédelmi szervezet tagjai a tudomásukra jutott szolgálati titkot kötelesek megőrizni, az
iskola működésével kapcsolatos iratokat kötelesek az iratkezelési és irat nyilvántartási
szabályok megtartásával naprakész állapotban tartani.

IV. FEJEZET

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ÉS SZAKVIZSGÁZTATÁS
A szakvizsgáztatás szabályai a teljesség igénye miatt (esetleges változás esetére, a további módosítások elkerülésére) lettek a szabályzatban rögzítve (lásd a dőlt betűvel írtakat), mivel jelenleg az iskolában nincs tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkavállaló.
4.10.












Általános előírások
Az iskola köteles biztosítani, hogy valamennyi dolgozó a tevékenységi körével kapcsolatos
tűzvédelmi ismereteket, a tűzvédelmi szabályzatban meghatározottakat, a tűz esetén végzendő feladatokat, stb. tűzvédelmi oktatás keretében elsajátítsa.
Az iskola köteles gondoskodni arról, hogy valamennyi munkavállalója:
- a munka, illetve a tevékenységi körével kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket még a
munkába állása előtt elsajátítsa,
- a tűz esetén végzendő feladatokat megismerje,
- az előírt tűzvédelmi szakvizsgát a munkavégzés előtt letegye,
- szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal a munkakörének megfelelő
gyakorlati tűzvédelmi oktatásban részesüljön.
Az a dolgozó, aki a munkaköréhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkezik, annak
megszerzéséig az adott munkakörben nem, vagy csak felügyelet mellett foglalkoztatható.
Minden dolgozót elméleti és gyakorlati tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni és az elsajátítás
tényéről az oktatást végzőnek meg kell győződni.
A dolgozó köteles a tűzvédelmi oktatáson részt venni.
Szabálysértést követ el és pénzbírsággal is sújtható az a munkavállaló, aki a kötelező tűzvédelmi oktatáson való részvételt megtagadja, vagy az oktatáson nem vesz részt, illetve a
munkakörére előírt tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyamon nem vesz részt, illetve a
szakvizsgát nem teszi le.
A tűzvédelmi oktatásról távol maradottak részére pótoktatást kell tartani.
A munkába állás előtt a munkakörre vonatkozó gyakorlati oktatásban kell részesíteni a dolgozót, a munkába állást követő egy héten belül pedig elméleti oktatást kell részére tartani.
Az általános (elméleti) és speciális gyakorlati oktatásokat a munkavégzés jellegének megfelelően úgy kell megtartani, hogy a dolgozó a tűzvédelmi ismereteket és készségeket megszerezze.
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Az általános elméleti oktatást a tűzvédelmi előadónak, a munkakörre vonatkozó speciális gyakorlati oktatást a közvetlen munkahelyi vezetőnek kell megtartani.
Az elméleti oktatásról a tűzvédelmi előadó, a gyakorlati tűzvédelmi oktatásról a közvetlen
munkahelyi vezetők kötelesek oktatási jegyzőkönyvet készíteni, illetve oktatási naplót vezetni.
A dokumentálást a munkavédelmi oktatások dokumentálásával együtt is lehet végezni, de az
oktatott anyag leírásánál pontosan ki kell térni a tűzvédelmi oktatási anyag megjelölésére,
visszakérdezésére.
Az ismétlődő oktatásokra alkalmanként legalább 60 percet kell biztosítani munkaidőben, és a
lehetőségeknek megfelelően szemléltető eszközöket is kell alkalmazni, illetve a helyszínen
található eszközöket (tűzoltó készülék, stb.) be kell mutatni, kezelésüket be kell gyakoroltatni.
Az oktatás idejére a dolgozót átlagkeresete illeti meg.
Az oktatáshoz szükséges eszközöket az iskolának kell biztosítani.
A tűzvédelmi oktatáson elhangzottakat szóban vagy írásban vissza kell kérdezni. Nem kielégítő
eredmény esetén az oktatást meg kell ismételni.
Minden új tűz-, vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés, technológia, anyag, stb.
bevezetése, illetve alkalmazása előtt az érintett dolgozókat a vonatkozó tűzvédelmi szabályokra, a tűz esetén tanúsítandó magatartásra soron kívül ki kell oktatni.
A tűzvédelmi előadó évenként legalább egy alkalommal köteles az oktatási naplókat (jegyzőkönyveket) ellenőrizni és aláírásával ellátni.
Az oktatási dokumentációkat 5 évig meg kell őrizni. Az oktatási dokumentációkban rögzíteni
kell a mulasztókkal szembeni szankciókat is.

4.20.


Az oktatási jegyzőkönyv tartalma
A tűzvédelmi oktatásról készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
- az oktatást végző nevét, beosztását,
- az oktatást végző aláírását,
- az oktatás időpontját,
- az oktatás tárgyát (az oktatott anyag rövid leírását),
- az oktatásban részesültek nevét, beosztását, aláírását,
- az oktatás időtartamát,
- az oktatás jellegét,
- a visszakérdezés eredményét vagy záradékolását,
- a pótoktatásra vonatkozó adatokat.

4.30.

Speciális tűzvédelmi oktatást kell tartani:
- gázfogyasztó berendezés kezelését végző dolgozók részére,
- hegesztést stb. végző dolgozók részére

4.40.



Tűzvédelmi szakvizsgára vonatkozó előírások
A tűzvédelmi szakvizsga külső (akkreditált) vizsgabizottság előtt történik.
A vizsgázónak a vizsgabizottság előtt számot kell adni arról, hogy:
- megfelelő mértékben ismeri a tevékenységére vonatkozó tűzvédelmi szabályokat,
előírásokat, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait,
- azokat a gyakorlatban is alkalmazni tudja és a kapcsolódó szakmai feladatokat
meg tudja oldani.
A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettekről az iskolának nyilvántartást kell vezetni, melyben fel
kell tűntetni a vizsga időpontját, a vizsgaigazolás számát, az esedékes vizsga időpontját.
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A tűzvédelmi szakvizsga letételéhez az iskola köteles biztosítani a dolgozó tanfolyamon való
részvételét.
A tanfolyamon való részvétellel, a vizsgáztatással kapcsolatos költségek az iskolát terhelik, az
iskola köteles ezeket a költségeket tervezni és biztosítani.
A tűzvédelmi szakvizsgát ötévenként meg kell ismételni, illetve az ismereteket ötévenként fel
kell eleveníteni.
A bizonyítvány érvényességének lejárta esetén ismételt szakvizsga tehető, a felkészítő tanfolyam újbóli elvégzésének kötelezettsége nélkül.
A vizsgára való felkészítést, vizsgára jelentést a tűzvédelmi előadó ellenőrzi.
Tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörben az újonnan felvett dolgozót a vizsgaigazolás
megszerzéséig felügyelet nélkül foglalkoztatni nem szabad.
Nem megfelelő munkavégzés, vagy tűzvédelmi szabálysértés esetén a szakvizsga igazolást be
kell vonni és azt csak újabb eredményes vizsga letétele után szabad ismét kiadni.
Ha az érvénytelen bizonyítvány visszavonásra kerül, akkor az ismételt szakvizsgára bocsáthatóság feltétele a felkészítő tanfolyam újbóli elvégzése.
A tűzvédelmi szakvizsgáról és annak lefolyásáról a vizsgabizottság köteles jegyzőkönyvet készíteni, melynek egy példányát az iskola irattárában kell elhelyezni és öt évig meg kell őrizni.
A tűzvédelmi szakvizsga igazolásnak tartalmazni kell:
- a személyi adatokat (név, szül. hely, év, hó, nap, anyja neve, személyi ig. száma),
- a szakvizsga elrendelésére vonatkozó jogszabály hivatkozást,
- szakvizsga-képesítés (foglalkozási ág, munkakör) megnevezését,
- a vizsga érvényességének időtartamát, az esedékes vizsga időpontját,
- szabálytalan munkavégzés esetén a vizsga érvénytelenítésére való figyelmeztetést,
- a vizsga időpontját,
- a vizsgáztatók aláírását, bélyegzőjét.
Akinek a vizsgaigazolását nem megfelelő munkavégzés vagy tűzvédelmi szabálysértés miatt
vonják be, azt szakvizsgához kötött munkakörben, az újbóli vizsga letételéig még felügyelet
mellett sem szabad foglalkoztatni.

V. FEJEZET

TŰZVÉDELMI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK
RENDJE





A tűzvédelmi ellenőrzés célja:
Annak megállapítása, hogy az iskolában, a tevékenység végzésének feltételei megfelelnek-e a
tűzvédelmi előírásokban meghatározott követelményeknek.
Intézkedni a feltárt hiányosságok megszüntetésére, a szükségesnek ítélt feladatok fontossági
sorrendben történő megoldására.
Az ellenőrzés alkalmával meg kell állapítani azt is, hogy a tűzvédelmi technikai berendezések,
eszközök, felszerelések, oltóanyagok, a tűzterhelést figyelembe véve elegendőek-e a tűz
oltására.
Megvizsgálni, hogy egy esetleges tűz esetén a menekülés lehetőségei biztosítottak- e.

5.10. Az iskolában alkalmazott ellenőrzési módok
 rendszeres-és cél tűzvédelmi ellenőrzés,
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tűzvédelmi szemlék, bejárások,
folyamatos napi ellenőrzések,
időszakos vizsgálatra kötelezett gépek és berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata.

5.11. Rendszeres tűzvédelmi ellenőrzés
 A tűzvédelmi előadó évenként legalább két alkalommal köteles tűzvédelmi ellenőrzést végezni
az iskola területén.
 Az ellenőrzés lehet a munkavédelmi ellenőrzéssel egybekötött, de a szemlejegyzőkönyvben,
illetve a bejárási feljegyzésben utalni kell a két ellenőrzés összevonására.
(pl. Jegyzőkönyv munkavédelmi és tűzvédelmi belső ellenőrzésről)
 Az iskola igazgatója, általános helyettese, gondnoka szükség szerint, de legalább évenként
egy alkalommal kötelesek tűzvédelmi ellenőrzést végezni az iskola valamennyi helyiségére
kiterjedően.
 A közvetlen munkahelyi vezetők naponta kötelesek illetékességi területükön tűzvédelmi
ellenőrzést végezni a munkakezdés előtt és folyamatosan. Hiányosság esetén kötelesek a
szükséges intézkedést megtenni, hatáskörüket túllépő esetben kötelesek a hiányosságot az
igazgató, távollétében az igazgató-helyettes felé jelezni.
 Valamennyi munkavállaló a munka befejezésekor, a helyiség, a munkaterület elhagyása előtt,
köteles tűzvédelmi áttekintést végezni. Az áttekintés során ellenőrizni kell, hogy nem maradt-e
vissza tüzet okozó körülmény, nem ég-e valami, a feszültségmentesítés megtörtént-e, stb.
5.12. Tűzvédelmi célellenőrzés
 Célellenőrzést kell tartani előre meghatározott napokon, szükség esetén munkaszüneti napokon, rendkívüli esetekben a Tűzvédelmi Bizottság tagjainak és a tűzvédelmi előadónak
évenként legalább egy alkalommal. Az ellenőrzéseknek egy-egy részterületre kell kiterjedni (pl.:
tantermek, szertárak, raktárak, kazánház, öltöző stb.). Ezekről az ellenőrzésekről csak akkor
kell jegyzőkönyvet készíteni, illetve feljegyzést vezetni, ha hiányosság fordult elő az ellenőrzés
során.
 Célellenőrzést kell a Tűzvédelmi Bizottságnak tartani minden olyan esetben, ha tűzeset fordult
elő, vagy, ha arra a tűzoltóságtól, a fenntartótól utasítást, felkérést kap.
5.13. Tűzvédelmi szemle és bejárás
 Tűzvédelmi szemlén köteles részt venni az iskola igazgatója évenként legalább egy alkalommal (lehet a munkavédelmi szemlével együtt is).
 Az igazgatói tűzvédelmi szemlén jelen kell lenni:
- Tűzvédelmi Bizottság tagjainak,
- tűzvédelmi előadónak,
- az adott terület közvetlen munkahelyi vezetőjének.
 A tűzvédelmi bejárást a tűzvédelmi előadó önállóan, vagy a tűzvédelmi előadó az adott terület
felelős vezetőjével közösen végzi.
 A tűzvédelmi bejárást félévenként meg kell ismételni az alábbi munkaterületeken:
- kazánházban,
- raktárakban, szertárakban,
- karbantartó-műhelyben.
 A tűzvédelmi szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, illetve ellenőrzési naplót kell vezetni, a
bejárásról feljegyzést kell készíteni hiányosság esetén.
 A jegyzőkönyvet vagy a naplót a tűzvédelmi előadó köteles elkészíteni, ill. aláírásra felterjeszteni.
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A tűzvédelmi szemléről készült jegyzőkönyvnek tartalmazni kell:
- a szemle helyét, idejét, célját,
- a szemlebizottság összetételét (név, beosztás),
- a szemle tárgyát,
- az előző szemlén feltárt hiányosságok megszűntetésére tett intézkedéseket, megvalósítást,
a hiányosságok felszámolását,
- a szemlén feltárt hiányosságok pontos felsorolását (sorszámmal ellátva és a hely pontos
megjelölésével),
- a hiányosságok felszámolására hozott intézkedéseket, és a megszűntetés határidejét,
- a hiányosságok felszámolásáért felelős személyek nevét és beosztását,
- egyéb szükségesnek tartott megállapításokat,
- a szemlebizottság tagjainak aláírását.



5.14.





A szemlejegyzőkönyv a munkavédelmi szemlejegyzőkönyvvel, ill. a tűzvédelmi bejárási feljegyzés a munkavédelmi feljegyzéssel együtt is készülhet, de a jegyzőkönyvben, illetve feljegyzésben el kell különíteni a munkavédelmi és tűzvédelmi hiányosságokat, illetve az azokra tett
intézkedéseket.
A tűzvédelmi szemlékről készült jegyzőkönyvek egy-egy példányát irattárban kell elhelyezni,
egy-egy példányát a hiányosságok felszámolásáért felelős vezetőknek kell átadni.
Folyamatos napi ellenőrzések
A közvetlen munkahelyi vezetők (az órát, foglalkozást tartó pedagógus is a tanulók vonatkozásában) naponta kötelesek illetékességi területükön tűzvédelmi ellenőrzést végezni a munkakezdés előtt és folyamatosan.
Hiányosság esetén kötelesek a szükséges intézkedést megtenni, hatáskörüket túllépő esetben
kötelesek a hiányosságot jelezni az igazgatónak, az ő távollétében az igazgató-helyettes felé.
A munka befejezésekor, a helyiség, a munkaterület elhagyása előtt, az azt utoljára elhagyó
köteles tűzvédelmi áttekintést végezni.
Az áttekintés során ellenőrizni kell, hogy, nem ég- e valami, a feszültségmentesítés megtörténte, nem maradt-e vissza tüzet okozó körülmény.
A napi folyamatos ellenőrzések során ellenőrizni kell, hogy:
- a hulladékok a helyiségekből el lettek- e távolítva, és a kijelölt helyen lettek- e gyűjtve,
- a kijáratok, közlekedési utak szabadon vannak- e hagyva,
- nem maradt-e a helyiségekben használaton kívüli tűzveszélyes anyag, ill. folyadék,
- a tűzoltó készülékekhez, villamos kapcsolókhoz vezető utak szabadon vannak- e hagyva,
- a közművek (víz, villany, gáz) el vannak- e zárva,
- a nyílászárókat (ajtók, ablakok) becsukták- e,
- a villamos berendezéseket feszültségmentesítették-e,
- egyéb, tüzet okozó gép vagy berendezés nem maradt-e bekapcsolt állapotban.
A közvetlen munkahelyi vezetők által tartott ellenőrzések során meg kell győződni:
- a lezárt helyiségek ajtóinak, ablakainak zárt állapotáról,
- a tűzoltókészülékek feltöltöttségéről (érvényességéről),
- a vészlétrák és vészkijáratok szabadon tartásáról,
- a tűzvédelmi szabályok betartásáról stb.
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Egyéb előírások
Az iskola Tűzvédelmi Bizottságának vezetője évenként köteles beszámoltatni a közvetlen
munkahelyi vezetőket irányítási területük tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelmi ellenőrzések
(belső ellenőrzések) tapasztalatairól.
A beszámolónak akkor kell írásban történni, ha tűzvédelmi hiányosság fordult elő az irányítási
területükön, ha nem volt hiányosság, akkor elegendő a szóbeli tájékoztatás is.
Úgy az írásbeli, mint a szóbeli beszámolót a tárgyév december 15-ig kell teljesíteni.
Közvetlen tűzveszély esetén a jelzést szóban azonnal meg kell tenni, és 24 órán belül írásban
meg kell ismételni az igazgató ill. távollétében a igazgató-helyettes felé.
Soron kívüli ellenőrzés végrehajtására kell kötelezni azt a vezetőt, akinek az illetékességi
területén:
- tűzeset történt,
- a tűzvédelmi biztonság romlott,
- a belső vagy külső ellenőrzés során hiányosságot állapítanak meg,
- új technológia bevezetésére, új gép, berendezés üzembe helyezésekor.
A tűzvédelmi helyzetet lényegesen megváltoztató körülményt, létesítmények üzembe helyezését, létesítmények funkciójának jelentős megváltozását a Tűzvédelmi Bizottság vezetője
köteles bejelenteni a tűzoltóság felé.
A tűzvédelmi helyzetre kiható lényeges változásának tekinthető:
- helyiség használatbavétele, bővítése, használatának megváltoztatása,
- a tevékenység ideiglenes megszűnése, vagy más tevékenységre való átállás,
- tűzveszélyes gép, tevékenység, anyag, berendezés, stb. alkalmazása, illetve
megszüntetése,
- tűzveszélyes gép, berendezés átalakítása nem tűzveszélyes géppé, berendezéssé,
- a raktározás mennyiségi, vagy minőségi megváltozása (50 %-os változás
vagy tűzveszélyes anyag behozatala, stb. )
- tűzriadó terv módosítása,
- gyülekezési körlet helyének megváltoztatása stb.
A tűzvédelmi helyzetre kiható lényeges változásról a dolgozókat, tanulókat tűzvédelmi oktatás
keretében tájékoztatni kell.

VI. FEJEZET

HASZNÁLATTAL, TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS
TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK
6.10.



Használattal kapcsolatos általános tűzvédelmi előírások
Létesítményt, gépet és berendezést csak a használati utasításokban meghatározottak szerint
és csak az üzembe helyezési engedélyben meghatározott, a rendeltetésének megfelelő célra
szabad használni.
Bármilyen tevékenységet, raktározást, tárolást, stb. csak az adott tevékenységre, illetve a tárolt
anyagra vonatkozó tűzvédelmi utasítások betartása mellett szabad végezni az iskola működési
területén.
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Az „A” "B" és "C" tűzveszélyességi besorolású helyiségekben, illetve közvetlen környezetükben
biztosítani kell az adott tűz oltására alkalmas kifogástalan tűzoltó készüléket.
Az „A”; "B" és "C" tűzveszélyességi besorolású helyiségekben tilos a dohányzás és a nyílt láng
használata, a tilalomra utaló szín-és alakjelet, ezekben a helyiségekben jól látható helyen ki
kell függeszteni (a piktogram elhelyezése mellőzhető, ha az épület bejárati ajtaján szerepel:
„Az iskola egész területén a dohányzás tilos!” felirat).
Az iskolában csak a kijelölt és táblával megjelölt helyen szabad dohányozni (vendégeknek is).
A dohányzóhely kijelölésénél biztosítani kell, hogy a tűzvédelemmel, munkavédelemmel,
környezetvédelemmel kapcsolatos valamennyi előírás be legyen tartva.
Hegesztést, nyílt lánggal történő munkavégzést csak a tűzveszélyes tevékenységekre vonatkozó előírások betartásával szabad végezni.
Tűzveszélyes folyadékot, hulladékot csak jól zárható fedelű, a tűzveszélyre figyelmeztető
feliratozással szabad tárolni, illetve gyűjteni.
Az iskolában használt valamennyi kémiai/vegyi anyagnak be kell szerezni a biztonsági adatlapjait, és az azokban írtakat maradéktalanul be kell tartani (nem csak a tűzvédelemre vonatkozó
előírásokat).
A villamos főkapcsolókhoz, közművekhez, tűzoltó felszerelésekhez vezető utakat, közlekedési
utakat mindig tisztán, csúszásmentesen kell tartani, oda tárgyakat még ideiglenesen sem
szabad elhelyezni.
A kijáratokat és vészkijáratokat nem szabad eltorlaszolni, leszűkíteni, azokat az előírás szerint
jelölni kell.
A tűzoltó felszereléseket, közműveket jól láthatóan jelölni kell.
Az iskola kiürítése, és az ott keletkezett tűz jelzése, továbbterjedésének megakadályozása,
valamint felszámolása során használható tűzvédelmi eszközöket, felszereléseket utánvilágító
biztonsági jelekkel kell megjelölni, melyeknek legalább a vonatkozó szabványban meghatározott ideig alkalmasnak kell lenniük a céljuknak megfelelő fény kibocsátására.
A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett, 2,0-2,5 méteres magasságban kell elhelyezni úgy, hogy az a helyiségben lévő legnagyobb távolságról is
könnyen felismerhető legyen. Amennyiben a felismerési távolság a 25 métert meghaladja, úgy
a tűzvédelmi jelzéshez az eszköznek megfelelő előjelző és iránymutató biztonsági jelet kell
alkalmazni.
Az iskola helyiségeit csak a használatbavételi engedélyben meghatározott célra szabad használni, attól eltérni csak a szakhatóságok hozzájárulásával szabad.
Azokban a helyiségekben, ahol munkavégzés folyik, illetve személyek tartózkodnak, TILOS AZ
AJTÓKAT (BELÜLRŐL IS) BEZÁRNI! Ha a bezárási tilalom a technológia vagy egyéb ok miatt
nem teljesíthető, akkor veszély esetére biztosítani kell a külső kinyithatóságot.
A külső bejárókat szabadon kell hagyni, ott sem az iskola dolgozói, sem más közlekedők nem
parkolhatnak (tűz esetén akadályozzák a tűzoltók vonulását). A parkolási tilalmat jelölni kell!
Az iskola udvarán mindig biztosítani kell olyan szélességű közlekedési utat, ahol szükség
esetén a tűzoltó gépjárművek az épületet meg tudják közelíteni.
Az épület kéményeit évenként felül kell vizsgáltatni, a vizsgálatokról jegyzőkönyvet kell készíteni, illetve igazolást kell kérni. Hibás kéményt üzemeltetni tilos!
Az „A” és „B” tűzveszélyességi besorolású helyiségbe csak szikramentes villamos szerelvények
építhetők be, illetve használhatók. Az ilyen besorolású helyiségekbe szikrát okozó tárgyat,
gyújtóeszközt tilos bevinni!
Az iskola működési területén található valamennyi tűzoltó készüléket, tűzoltó technikai eszközöket és felszereléseket állandóan üzemképes állapotban kell tartani, azokat nem szabad eltor-
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laszolni, az időszakos felülvizsgálatukat rendszeresen el kell végeztetni, valamint a készenlétben tartói ellenőrzéseket az iskolának el kell végezni.

6.20.















6.30.





Raktározásra és tárolásra vonatkozó tűzvédelmi előírások
Egy helyiségben az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú
anyagok vagy a „C” és „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal (tűzveszélyességi
osztályok meghatározását lásd a mellékletekben) együtt - amennyiben vonatkozó műszaki
követelmények ettől eltérően nem rendelkezik – nem tárolhatók.
Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékot kiszerelni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint,
ennek hiányában olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás és hatékony szellőztetést biztosítottak.
Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, valamint a „C” és „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékot csak jogszabályban, vonatkozó műszaki követelményben meghatározott zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni.
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 hajlamos anyag hőmérsékletét naponta, vagy – ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik – folyamatosan ellenőrizni kell és a veszélyes felmelegedést meg kell
akadályozni.
Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag, valamint a „C” tűzveszélyességű
éghető folyadék egyedi gyűjtőcsomagolásán - amennyiben jogszabály ettől eltérően nem
rendelkezik - az anyag tűzveszélyességi osztályát szövegesen, vagy piktogrammal kell jelölni.
Tetőtérben és talajszint alatti helységben „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot
tárolni nem szabad.
Az iskola tetőterében, padlásán éghető anyagot csak úgy és olyan mennyiségben szabad
elhelyezni, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelíthetőségét ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől és a
kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.
A 200 m2 feletti tárolóhelység födém-, tetőszerkezete, valamint a tárolt anyag között legalább 1
méter távolságot kell biztosítani.
A raktározás, tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.
Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot és az éghető folyadékot raktározni,
tárolni csak nem éghető anyagból készült állványon, polcon szabad.
Tűzgátló előtérben mindennemű tárolás tilos.
Festésre, tűzveszélyes folyadékokkal történő munkavégzésre vonatkozó előírások
Festést csak akkor szabad végezni tűz- és robbanásveszélyes hígító felhasználásával, ha a
helyiségben más tűzveszélyes tevékenység nem folyik (pl. hegesztés).
Ugyancsak tilos egyéb tűz-és robbanásveszélyes folyadékkal munkát végezni, azt olyan helyiségben tárolni, ahol tűzveszélyes tevékenység folyik.
A tűz- és robbanásveszélyes hígító alkalmazásakor (festés, színkeverés, hígítás közben)
dohányozni szigorúan tilos!
Az elfolyt festék, hígító, tűzveszélyes folyadék felitatására a helyszínen kell tartani legalább fél
vödör száraz homokot (fűrészpor vagy más éghető anyag nem használható!).
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Tűzveszélyes folyadék, festék, hígító csak a munkavégzéshez szükséges mennyiségben lehet
abban a helyiségben, ahol munkát végeznek, de semmiképpen sem lehet ez a mennyiség 10
liternél több.
A természetes szellőztetésről gondoskodni kell a festés és a száradás időszakában.
Az iskola bármely helyiségében szigorúan tilos tűz-és robbanásveszélyes festék, lakk, stb.
szórással történő felhordása.
A festés ideje alatt az előírt egyéni védőeszközöket használni kell. A festés közelében elérhető közelségben legalább egy személynek tartózkodni kell a festést végző személyen kívül.
A tűz- és robbanásveszélyes anyagok használatakor, azzal történő festésnél a helyiségben,
vagy közvetlen a helyiség mellett kívülről lenni kell egy kifogástalan kézi tűzoltó készüléknek
akkor is, ha egyébként a helyiségben nincs rendszeresítve. A tűzoltó készülék típusát a helyiségben található tárgyak, felhasznált anyagok figyelembe vételével kell megválasztani.

6.40.


Villám és sztatikus feltöltődés elleni védelem
Az iskola működési területén a villámvédelmi berendezést, ha egyéb jogszabály másként nem
rendelkezik, akkor:
o „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben, szabadtéren legalább 6
évenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni.
 A vizsgálatok során feltárt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő
módon igazolni kell.

6.50.












Villamos berendezésekkel kapcsolatos főbb tűzvédelmi előírások
A biztonsági berendezéshez, világításhoz, kültéri világításhoz, a folyamatosan üzemeltetett
gáz- és elektromos fűtőkészülékekhez, főző-, ill. melegítő berendezésekhez külön leválasztó
kapcsolót kell létesíteni.
A villamos gépeket, berendezéseket 3 évenként érintésvédelmi felülvizsgálat alá kell vonni. Az
érintésvédelmi felülvizsgálatokat csak a szükséges szakképesítéssel rendelkező, az iskola
igazgatója (vagy az igazgató által megbízott gazdasági ügyintéző) által megbízott személy végezheti.
Az iskolában használt valamennyi villamos gép-és készülék szerelői ellenőrzését évenként el
kell végeztetni (villanyszerelő végezheti).
Valamennyi villamos berendezés és éghető anyag között olyan távolságot kell biztosítani, hogy
az, az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
A lámpatestek 50 cm-es körzetében, továbbá díszítőelemként vagy árnyékolás céljára éghető
anyagot alkalmazni nem szabad (dekorációt sem szabad villamos szerelvényekre helyezni!).
Hordozható vagy gépre, berendezésre szerelt lámpát csak törpefeszültségről szabad üzemeltetni, illetve kettősszigetelésű (minősítő bizonyítvánnyal ellátott) lámpát szabad használni,
amelyet védőbúrával kell ellátni.
Olyan villamos berendezés, amely használat közben önmagára vagy a környezetére nézve
veszélyes felmelegedést okozhat, csak felügyelet mellett és szakaszosan üzemeltethető.
Hordozható villamos készülék csatlakozó vezetékeit úgy kell kialakítani, hogy azok legalább 1.5
m, maximum 6 m hosszúak legyenek.
Villamos gépet, berendezést, készüléket a napi munka befejezése után az üzemi kapcsolóval ki
kell kapcsolni (kivéve: pl.: hűtőszekrény), időszakos vagy végleges használaton kívül helyezés
esetén a villamos hálózatról le kell választani (le kell szerelni) és az illetéktelenek által történő
hozzáférést meg kell akadályozni.
Villamos berendezést csak a rendeltetésének megfelelően, a használati, ill. kezelési utasításnak megfelelően szabad üzemeltetni.
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6.60.
















Ha egyéb jogszabály másként nem rendelkezik, akkor a villamos berendezéseket tűzvédelmi
szempontból az alábbi időszakonként felül kell vizsgáltatni:
o „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább 3
évenként,
o „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább 6 évenként,
o „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább 6
évenként,
A vizsgálatok során feltárt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő
módon igazolni kell.
A létesítményekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok
Az építményt csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési) engedélyben megállapított
rendeltetésnek megfelelően szabad használni, a megelőző tűzvédelmi rendelkezések szerint.
A helyiségekben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagokat,
eszközöket szabad tartani.
Üzemeltetésnél mindig gondoskodni kell arról, hogy szükség esetén a létesítmény gyors
kiürítése lehetséges legyen. Ennek érdekében a menekülésre használható kijárati utakat az
építményen belül a vonatkozó munkabiztonsági jogszabályban és szabványokban foglalt
módon, az alábbiak szerint biztonsági (menekülési, tűzvédelmi és veszélyhelyzeti) jelzésekkel
kell felszerelni.
Anyagok tárolását, használatát, illetve egyéb tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő helyiségben, illetve szabadtéren szabad folytatni.
A munkavégzés, vagy más tevékenység során keletkezett anyagokat, hulladékot folyamatosan,
de legalább naponta valamennyi helyiségből el kell távolítani, majd az erre a célra kijelölt
helyen kell tárolni.
Éghető hulladékot jól záródó fedelű, nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni.
Valamennyi munkahelyen a tevékenység, nevelési munka befejezése után, rendezvények után
tűzvédelmi szempontból meg kell vizsgálni a területet. Ennek során meg kell szüntetni minden
tüzet okozó körülményt, szabálytalanságot.
A tűzveszélyes helyiségek bejáratánál jól látható helyen a tűzveszélyességi osztályba sorolásra, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó táblát
kell elhelyezni.
A közmű nyitó- és zárószerkezet, tűzvédelmi berendezés helyét jól láthatóan, az előírt szín- és
alakjellel jelölni kell.
A tűzoltó készülékeket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően a kijáratok, illetve a tűzveszélyes
helyek közelében állandóan üzemképes állapotban kell elhelyezni. A tűzoltó készüléket legfeljebb 1,35 méter – talpmagasság – akadálymentes magasságban kell rögzíteni.
Az iskolában dolgozók kötelesek a tűzoltó készülékek és eszközök kezelését elsajátítani és tűz
esetén azokat rendeltetésszerűen használni.
Az iskolában kulturális- és egyéb rendezvényeket csak a tűzvédelmi szabályok betartásával
szabad tartani.
Rendezvények szervezésénél mindig figyelembe kell venni azt, hogy esetleges tűz, vagy
egyéb káreset alkalmával a veszélybe került személyek eltávozása, mentése, valamint a
tűzoltó egységek működése zavartalan legyen.
Az iskolai rendezvényeken jelen kell lenni az iskola igazgatójának, vagy az ő képviseletében
intézkedésre jogosult személynek és egy megfelelő tűzvédelmi ismeretekkel rendelkező személynek. Mindkét feltétel teljesítése esetén egy személy jelenléte is elegendő.
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6.70.





6.80.






Az iskolában tartandó rendezvényen mindig jelen kell lenni egy olyan személynek, aki a villamos berendezések használatában jártas, illetve a tűzvédelmi és a biztonsági követelményeket
ismeri. A nyitási engedély megadására az iskola igazgatója vagy az ő képviseletében intézkedésre jogosult személy (írásban megbízott) jogosult.
Az iskolában kiállításokat csak úgy szabad kialakítani, hogy a látogatók, illetve a kiállított
tárgyak ne torlaszolják el a kijáratokat és a közlekedési utakat.
Törekedni kell nem éghető anyagú és lángmentesített dekorációs anyagok, eszközök alkalmazására (lámpatestre, lámpabúrára semmilyen dekorációs anyag nem helyezhető!).
A villamos berendezések kezelési utasításait a berendezések mellett ki kell függeszteni.
A TŰZRIADÓ TERVET a portán (lezárt borítékban), az igazgatói irodában és a tanári
szobákban (nyitott borítékban) ki kell függeszteni, azt a helyéről még ideiglenesen sem szabad
eltávolítani, szükség esetén a kivonuló tűzoltó egységek vezetőjének rendelkezésére kell
bocsátani.
Közlekedési utak
Valamennyi helyiségben a villamos berendezések kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét, továbbá a tűzvédelmi felszerelést és készüléket eltorlaszolni, közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad.
Az épület folyosóit, lépcsőit, belső közlekedési útjait, kijáratait állandóan szabadon kell tartani.
A tűzoltóság vonulása és működése céljára kialakított felvonulási utakat és területet használható, szabad állapotban kell biztosítani.
Az épületek körüli vízszerzési helyekhez vezető utakat állandóan szabadon, tűzoltó gépjárművel megközelíthető állapotban kell tartani.
A bejárati kapuk előtt tilos gépkocsikkal parkolni, az erre figyelmeztető táblát jól láthatóan ki kell
helyezni.
Kijárat- Vészkijárat
A létesítmény üzemeltetésénél tűzvédelmi szempontból fő követelmény, hogy tűz, vagy
robbanás esetén az ott tartózkodók eltávozásának, illetve eltávozásuknak különösebb akadálya ne legyen.
A kijárati utakon, a kijárati, vészkijárati ajtóknál és az egyes helyiségekből a kiürítési útvonalra
nyíló ajtóknál menekülési útirányt jelző rendszert kell kiépíteni, mely a menekülő embereknek a
teljes menekülési útvonal mentén folyamatos és következetes vizuális információt közöl a
biztonsági jelek segítségével a kiürítés irányáról,figyelemmel az esetleges alternatív utvonalakra is.
Az iskola bármely pontján legalább egy menekülési útvonaljelző biztonsági jelnek minden esetben láthatónak kell lennie.
Menekülési útvonaljelzések szempontjából kiemelten kezelendő területek:
o Minden kijárati és vészkijárati ajtó: az ajtókat az ajtók fölé, vagy amennyiben arra más
lehetőség nincs, akkor az ajtó jobb és baloldalán az ajtóra mutató biztonsági jellel kell
megjelölni; biztonsági jelet az ajtóra szerelni tilos, mert annak nyitott állapotában az információ elvész. Az ajtókon meg kell jelölni a nyitási mechanizmusukat a kezelésükre
utaló biztonsági jellel.
o A lépcsőházak, azok valamennyi lépcsőfordulója és környezete: legalább a lépcsők
menekülési irányába lévő első lépcsőfokát meg kell jelölni a menekülés irányát mutató
biztonsági jellel; a lépcsőházakban valamennyi szinten utánvilágító, vagy világító jellel
meg kell jelölni az adott szint számát.
o Folyosók minden kereszteződése minden irányból.
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6.90.


Minden irányváltoztatás.
Bármilyen szintváltoztatás.
A kötelezően előírt vészkijáratok.
A menekülésre használható ablakok.
A szabadba vezető utolsó kijárat (a mentésben közreműködők számára kívülről is).

A menekülési útvonalakat minden esetben világító (utánvilágító vagy elektromos) biztonsági jelekkel meg kell jelölni, melyeknek legalább a vonatkozó szabványban meghatározott ideig alkalmasnak kell lenniük a céljuknak megfelelő fény kibocsátására. A biztonsági világításra - a
biztonsági világítási lámpatest megfelelő fényerősségének biztosítása érdekében – tilos menekülési útirányjelzést felhelyezni.
A menekülési útvonaljelzések telepítési magassága:
o Magasan telepített biztonsági jelek: ebben az esetben a jeleket 2,0-2,5 méteres magasságba kell rögzíteni. Ezeknek a jeleknek közepes (10 méter) és nagy (30 méter) távolságból felismerhetőnek kell lennie. Az ilyen magasságban rögzített menekülési útvonaljelző biztonsági jeleket a kijárati ajtók fölé, valamint a menekülési út minden irányváltoztatási pontjában kell elhelyezni.
o Alacsonyan telepített biztonsági jelek: ebben az esetben a biztonsági jeleket a padlószintre, vagy a padlószinttől kis magasságra kell telepíteni. Ezeknek a jeleknek legalább 30 méter hosszúságban kell az útirányt mutatniuk és a biztonsági jeleknek 5
méter távolságból felismerhetőnek kell lenniük. Alacsonyan telepített biztonsági jeleket
a közlekedési utakon a magasan telepített jelzések kiegészítéseként, vagy az olyan
helyiségekben kell alkalmazni, ahol az ott tárolt anyagok, eszközök, valamint az ott
található berendezési tárgyak miatt egy esetleges tűzben nagyon erős füstfejlődéssel
kell számolni.
o Középmagasan telepített biztonsági jelek: ebben az esetben a jeleket a magasan és
az alacsonyan telepített jelek közé kell telepíteni. Az ezen a módon telepített jelek telepítési magassága maximum 2,0 méter (ajánlott 1,7-2,0 méter), általában szemmagasságban, vagy ahogy azt a veszélyforrás igényli. Ezeket a jeleket elsősorban a
közlekedési utakon és az olyan helyiségekben kell telepíteni, ahol egy esetleges
tűzben nem, vagy csekély mértékben kell füstfejlődéssel számolni az ott tárolt,
beépített vagy elhelyezett anyagok, berendezési tárgyak alapján.
A biztonsági jelzések telepítésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség belmagasságát, valamint az ott található anyagok füstfejlesztő képességét.
A munkavégzés, illetve rendezvény megkezdése előtt a közlekedésre szolgáló kijárati ajtók
(kivétel a külső kapuk) zárjait teljesen ki kell oldani és azokat mindaddig, amíg az épületből el
nem távoznak, semmilyen módon nem szabad lezárni.
Az eltávozást a szabadba, illetve a tűzoltóság egyeztetésével kijelölt térbe kell biztosítani.
A kijárati ajtók nyitott állapotban rögzíthetők legyenek.
A kijárati ajtók csak kifelé nyílhatnak.
Tolóreteszt vagy hasonló záró elemet nem szabad felszerelni a kijárati ajtókra.
Kilépőt, vészhágcsót, valamint a kiürítést szolgáló egyéb szerkezetek megfelelő műszaki állapotát biztosítani kell.
Tűzveszélyes tevékenység
Tűzveszélyes tevékenységnek minősülnek:
o hegesztés, lángvágás,
o kovácsolás, melegsajtolás (fémek izzó állapotban történő megmunkálása,
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o forrasztás (elektromos páka kivételével),
o kerti hulladékok, szemét égetése (veszélyes hulladékot el kell szállíttatni az arra jogosulttal,
azt elégetni nem szabad),
o szigetelő-és burkolóanyagok olvasztása,
o szabadban történő tűzgyújtás,
o éghető anyaggal töltött tartályok, göngyölegek kiürítés utáni kiégetése.
o alkalmi tűzveszélyes tevékenységet csak előzetes engedély alapján szabad végezni















6.91




Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
Tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, az adott
feladat elvégzésével kapcsolatos tűzvédelmi szabályokra kioktatott személy végezhet.
A tűzveszélyes tevékenység végzésének helyszínén kell tartani elegendő számú, az adott tűz
oltására alkalmas tűzoltó készüléket.
Tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat
mindaddig, amíg a tűz-, vagy robbanásveszélyt el nem hárították.
Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő,
erre a célra kijelölt helyiségben szabad végezni.
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján
szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata (szakember véleményét ki kell kérnie).
Az engedélynek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző
nevét és a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat.
Tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére jogosult: az iskola igazgatója (tűzvédelmi szakember véleményét ki kell kérni).
Tűzveszélyes tevékenységhez a kezdetétől a befejezésig az engedélyező felügyeletet köteles
biztosítani.
A munka befejezését az engedélyező felé be kell jelenteni.
Az iskola működési területén más gazdálkodó szervezettől tűzveszélyes tevékenységet végző
személytől a munka megkezdése előtt kérni kell a szakképesítést és tűzvédelmi szakvizsgát
igazoló bizonyítványt (igazolást).
Más gazdálkodó szervezet tűzveszélyes munkavégzési engedélyét az iskolában engedélyezésre jogosult „láttamozni” köteles, s szükség esetén a helyi sajátosságoknak megfelelően
ki kell egészíteni.
A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni. A helyszínt csak akkor hagyhatja el, ha
meggyőződött róla, hogy nem maradt ott semmilyen tüzet okozó körülmény.
Tűzveszélyes folyadékot a padozat tisztításához használni nem szabad.
Tűzveszélyes folyadékot csak hatékony szellőztetés biztosításával, továbbá nyílt láng és szikraképződés lehetőségét kizárva szabad használni.
Hegesztéssel kapcsolatos főbb tűzvédelmi előírások
Hegesztést csak a HEGESZTÉSI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT előírásainak betartása mellett
szabad végezni!
Csak kifogástalan hegesztő berendezéssel szabad munkát végezni (valamennyi szerelvénynek
hibátlannak kell lenni).
Hegesztő berendezést használatba venni csak akkor szabad, ha az rendelkezik a vonatkozó
jogszabályban foglaltak szerinti megfelelőségi nyilatkozattal és el van látva megfelelőségi jelöléssel.
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A hegesztő berendezést és biztonsági szerelvényt bizonyos időszakonként a biztonságos
működés szempontjából ellenőrizni kell, és az ellenőrzés tényét írásban rögzíteni kell.
Az ellenőrzések gyakoriságára vonatkozóan a HEGESZTÉSI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 8.1
pontjában írtak az irányadók.

6.92. Tűzgyújtás a szabadban tűzvédelmi előírásai
 Az iskola működési területén a szabadban csak szélcsendes időben és olyan helyen szabad
tüzet gyújtani vagy tüzelőberendezést, főzőberendezést használni, ahol az a környezetre tűzvagy robbanásveszélyt nem jelent.
 A tüzet vagy főző-, tüzelőberendezést felügyelet nélkül hagyni tilos!
 A tűzgyújtás idejére mindig elérhető közelségben kell tartani egy kifogástalan 6 kg-os porral
oltó tűzoltó készüléket, legalább egy vödör vizet, illetve szükség esetén olyan egyéb eszközt,
amellyel egy esetleges nem kívánt tűz elkerülhető, továbbterjedése megakadályozható.
 A tevékenység befejezése után a helyszínt csak akkor szabad végleg elhagyni, ha a tüzet
teljesen eloltották és meggyőződtek róla, hogy az újragyulladás lehetősége nem áll fenn.

VII. FEJEZET

TEENDŐK TŰZ ESETÉN, TŰZRIADÓ VÉGREHAJTÁSA
VALAMENNYI MUNKAVÁLLALÓRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
7.10.
7.11.




7.20.

Teendők tűz esetén
Általános előírások
Aki tüzet vagy közvetlen tűzveszélyt észlel, illetve arról tudomást szerez, az azt köteles az
iskola igazgatójának (távollétében az igazgató-helyettes ill. a legmagasabb beosztású intézkedésre jogosult személynek) jelenteni, aki köteles a tűzriadó elrendeléséről gondoskodni.
Az igazgató köteles gondoskodni róla, hogy a tűzesetek (a tűzoltóság közreműködése nélkül
eloltott, illetve emberi beavatkozás nélkül megszűntet is) haladéktalanul be legyenek jelentve a
tűzoltóság felé.
Aki nem jelzi, vagy késedelemmel jelzi a tüzet, a tűz jelzését akadályozza, hamis tűzjelzést ad,
vagy készülékét a bejelentéshez nem bocsátja rendelkezésre, szabálysértést követ el és
pénzbírsággal sújtható.

A tűzoltóság riasztása, tűz jelentése a tűzoltóság felé
A tűzjelzésnek pontosnak és megbízhatónak kell lenni, hogy a tűzoltók tudják milyen erőkkel,
eszközökkel és felszerelésekkel vonuljanak ki a tűz oltására.
 A tűzoltóság riasztását az iskola igazgatójának, az igazgató-helyettesnek, az ő távollétükben
bármelyik dolgozónak haladéktalanul meg kell tenni az 53/505-030-as körzeti telefonszámon
vagy a 105-ös ill. 112-es közérdekű telefonszámon.
 A tűzoltóság felé leadott tűzjelzés során az alábbi információkat kell közölni:
o a tűzeset pontos címét, pontos helyét (konkrétan hol van a tűz), megközelíthetőségét,
o mi ég,
o milyen anyag, helyiség, épület van veszélyben,
o milyen terjedelmű a tűz, milyen alapterületű a helyiség ahol a tűz van,
o van-e a tűz közelében, helyiségben gázvezeték,
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o vannak-e személyek életveszélyben, tartózkodik-e valaki a helyiségben (ha igen, hány
fő),
o zárt helyen vagy szabadban van-e a tűz,
o a tűzesetet bejelentő neve és beosztása,
o a tűz keletkezésének pontos időpontja (ha ismert),
o a távbeszélő állomás hívószáma (mobil is).
A fentieken túlmenően közölni kell minden olyan adatot, amely a mentésben és a tűz oltásában segíti a tűzoltóságot.
7.21.

A dolgozók riasztása, feladataik tűz esetén
A tüzet először észlelő személy köteles azt haladéktalanul jelezni az igazgatónak, aki köteles
gondoskodni róla, hogy a tűz jelzése megtörténjen (a portán elhelyezett csengővel).

7.30.


A tűz jelzése után az alábbiakat kell végrehajtani
Higgadtan, fegyelmezetten, pánikkeltés nélkül hozzá kell kezdeni a személyek mentéséhez, a
veszélyes tárgyak eltávolításához, a tűz oltásához, az anyagi javak mentéséhez (fontossági
sorrendben, melyet a vezetők határoznak meg) illetve a veszélyeztetett terület, helyiség kiürítéséhez.
A tűz terjedését, oltását késedelem nélkül meg kell kezdeni az adott tűz oltására alkalmas
tűzoltó készülékekkel, tűzoltó felszereléssekkel, eszközökkel. ELEKTROMOS TÜZET VÍZZEL,
HABBAL OLTÓ KÉSZÜLÉKKEL OLTANI TILOS!
A tűz oltását megszakítás nélkül folytatni kell a tűz teljes eloltásáig, amíg az életveszély nélkül
lehetséges, illetve a tűzoltó egységek kivonulásáig, beavatkozásáig.
Elektromos tűz esetén első teendőként a feszültségmentesítést kell végrehajtani, gáztűznél
pedig a gáz főelzáró csapját (szelepét) kell elzárni.
A tűzoltó egységek megérkezésekor gondoskodni kell a tűzoltóknak a tűzeset helyszínére vezetésről.
Át kell adni a tűzoltó egységek parancsnokának a menekülési utakat is tartalmazó TŰZRIADÓ
TERVET.
A tűzoltás vezetőt tájékoztatni kell a víznyerő helyekről és minden olyan információt rendelkezésére kell bocsátani, ami a tűzoltás szempontjából lényeges.
A tűzoltás vezetőjét tájékoztatni kell az addig megtett intézkedésekről, részére felvilágosítást
kell adni a kért adatokról, és a rendelkezéseit késedelem nélkül mindenkinek végre kell hajtani.
Aki a tűzoltásban a tűzoltás vezető felszólítása ellenére sem vesz részt, az oltásban való közreműködést megtagadja vagy felróhatóan elmulasztja, szabálysértést követ el, és büntetőjogi
felelősség terheli.
A kimenekült személyek (munkavállalók, tanulók, vendégek stb.) kötelesek a gyülekezési helyen tartózkodni mindaddig, amíg a tűzoltás vezetőjétől a távozásra engedélyt nem kaptak.











7.40. Tűz esetén elvégzendő egyéb teendők
 A kimentett sérült személyeket az elvárható módon és mértékig elsősegélyben kell részesíteni
(az elsősegélynyújtókat a foglalkozás-egészségügyi feladatokat ellátó orvos közreműködésével
kell felkészíteni) az elsősegélynyújtók irányításával, és ezzel egyidejűleg értesíteni kell a mentőket az 53/310-150-es, vagy a 104-es ill. 112-es közérdekű telefonszámon.
 Minden helységben gondoskodni kell az oxigén utánpótlás csökkentéséről az ajtók, ablakok,
szellőzők becsukásával és ahol vannak elszívó berendezések azok lehetőség szerinti bekapcsolásával.
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7.50.



7.51.






A kíváncsiskodókat, továbbá mindazokat, akik nem tudnak részt venni a tűz oltásában, a tűz
helyszínétől távol kell tartani (gyülekezési helyen).
El kell végezni a Tűzriadó tervben meghatározott feladatokat, majd a gyülekezési körzetben
kell tartózkodni, amit csak engedéllyel szabad elhagyni.
A tűzeset helyén a vezetőknek, pedagógusoknak már a tűzoltás során gondoskodni kell:
o a tűz keletkezési okára vezető észrevételek gyűjtéséről
o a tanúk összeírásáról
o a kárterület változatlanságának megőrzéséről mindaddig, amíg a tűzoltóság a tűzvizsgálatot megtartja illetve a helyszín megváltoztatására engedélyt ad.
Tűzeset utáni feladatok
A tűzesetet követő, a tűzoltóság által tartott tűzvizsgálat során a vizsgálatot végzőnek minden
lehetséges adatot, felvilágosítást meg kell adni.
Ezen vizsgálatban részt kell venni az igazgatónak, a Tűzvédelmi Bizottság többi tagjának, a
tűzvédelmi előadónak, az adott terület felelős vezetőjének és mindenkinek, aki a tűzesettel
kapcsolatban bármilyen információval szolgálhat.
A tűz eloltása után a helyszínt a tűzvizsgálat lefolytatásáig változatlanul kell hagyni, a helyreállítást csak a tűzoltóság vizsgálata után, annak hozzájárulásával szabad megkezdeni.
Tűzeset után az igazgató (tűzvédelmi előadót is megbízhat vele) köteles:
A tűzeset körülményeiről jegyzőkönyvet készíteni, meghallgatva az érintett személyeket.
A tűzvizsgálati jegyzőkönyv (tűzoltóság készíti és adja) és a saját észlelései alapján a tűzesetről jelentést készít.
A keletkezett kárról a terület illetékes vezetőnek tűzvédelmi káreseti jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben a tűzvédelmi előadó segítséget nyújt.
A káreseti jegyzőkönyvet meg kell küldeni az illetékes biztosítónak.
A tűzeset vizsgálatának befejezését követően, alapos gyanú esetén a tűzvédelmi előadó fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezi, illetve az igazgató fegyelmi eljárást indít.

7.60. Az órát (foglalkozást) tartó pedagógus feladatai tűz esetén
 A tűzjelzés (tűzriadó) hallatán becsukatja a tanterem (helyiség) ablakait.
 Az ajtókijáratot szabaddá teteti, az ajtó felöl első padban ülő tanulókkal.
 Felhívja a tanulók figyelmét, hogy a személyes dolgaikat vegyék magukhoz (bombariadónál
tilos a személyes dolgaikat magukhoz venni).
 Elrendeli a tanulóknak a helyiség rendezett, fegyelmezett, pánik keltés nélküli elhagyását.
 Magához veszi az osztálynaplót, fontosabb dokumentumokat és a személyes dolgait.
 A tanulók kivonulása után lekapcsolja a villanyt (számítógépteremben lekapcsolja a főkapcsolót), elhagyja a helyiséget és becsukja maga után az ajtót (bezárni tilos).
 A gyülekezési helyre vezeti a tanulóit a Tűzriadó terv előírásai szerint.
 Létszámellenőrzést tart az osztálynapló segítségével. A gyülekezési helyen nem tartózkodó, de
hiányzónak be nem írt tanuló esetén, azonnal köteles értesíteni a tűzoltás vezetőjét.
 Ha a tűzoltás vezetője elrendeli a tűzriadó végét, akkor annak rendelkezései szerint visszavonulnak az osztályterembe (esetleg egyéb helyiségbe), illetve hazaengedi tanítványait.

VIII. FEJEZET

EGYSÉGEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
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Tanteremre vonatkozó tűzvédelmi előírások
A tanterem „D-mérsékelten tűzveszélyes” tűzveszélyességi besorolású.
A tantermekben a dohányzás szigorúan tilos!
A tanterem ajtóit belülről bezárni nem szabad, a tantermek tűzriadó kulcsait az arra kijelölt helyre (porta) le kell adni.
A tantermekben lévő elektromos berendezéseket, eszközöket évenként szerelői ellenőrzésnek
kell alávetni, melyről feljegyzést kell készíteni.
A tanterem bejáratához közel el kell helyezni egy tűzoltó készüléket, melyet a helyéről nem
szabad eltávolítani (töltéskor, ellenőrzéskor a pótlásról gondoskodni kell).
Az asztalok között, a közlekedésre szolgáló utakon tárgyakat elhelyezni, az utakat eltorlaszolni
még ideiglenesen sem szabad.
Ugyancsak tilos tárgyakat elhelyezni a villamos kapcsolók elé.
A tantermekben tűzgyújtás (kivétel a kísérletekhez az előírt biztonsági szabályok betartása
mellett) nem engedélyezett.
Tűzriadó esetén valamennyi tantermet el kell hagyni, az ablakokat, ajtókat be kell csukni, de
nem szabad bezárni.
A tanteremben villamos berendezést, készüléket működés közben, illetve bekapcsolt
állapotban felügyelet nélkül hagyni nem szabad.
A tantermet elhagyó pedagógus mindig köteles meggyőződni róla, hogy nem maradt-e vissza
tüzet okozó körülmény, a villanyokat köteles lekapcsolni.
Iroda tűzvédelmi használati előírásai
Az iroda "D - mérsékelten tűzveszélyes” tűzveszélyességi besorolású.
Az iroda területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos!
A tilalom betartása érdekében a helyiség bejárati ajtajánál és a helyiségben jól látható helyen
el kell helyezni a nyílt láng használatára és a dohányzási tilalomra vonatkozó táblákat. A
piktogramok elhelyezése mellőzhető, ha az épület bejárati ajtaján szerepel: „Az iskola területén
a dohányzás tilos!” felirat.
Az iratokat rendezett körülmények között, polcon vagy asztalon szabad tárolni.
A helyiségben nem odavaló éghető anyagot, éghető folyadékot még ideiglenesen sem szabad
tárolni.
Ugyancsak tilos a helyiségben "A" és "B" tűzveszélyességi besorolású anyagot tárolni,
felhasználni.
Az irodákban a tűzvédelmi előírások megtartása mellett is csak a folyamatos tevékenységhez
szükséges éghető anyagokat szabad bevinni, de a karbantartás, stb. befejeztével a helyiségből
a tűzveszélyes anyagot el kell távolítani.
Az irodákban csak beépített, illetve oda rendszeresített, a kereskedelmi forgalomban kapható
szabványos villamos berendezések használhatók (csak az iskola tulajdonában levő, felülvizsgált villamos eszközök használhatók a tűzvédelmi előírások betartása mellett).
Villamos hősugárzó, főzőlap, rezsó, stb. az irodákban nem használható.
Az asztalok, polcok között a közlekedésre szolgáló utakat eltorlaszolni nem szabad.
A helyiséget, ha ott tartózkodnak, belülről bezárni nem szabad.
Tilos a kijárat elé anyagokat, tárgyakat elhelyezni, a kijáratot leszűkíteni.
A helyiség 5 méteres körzetében vagy a helyiségben el kell helyezni egy kifogástalan tűzoltó
készüléket.
A helyiséget utoljára elhagyónak a villamos berendezéseket ki kell kapcsolni, meg kell
győződnie róla, hogy nem maradt-e vissza tüzet okozó körülmény.
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Irattárra vonatkozó tűzvédelmi használati előírások
Az irattár "C - tűzveszélyes” tűzveszélyességi besorolású.
Az irattár területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos!
A tilalom betartása érdekében a helyiség bejárati ajtajára és a helyiségben jól látható helyen el
kell helyezni a tűzveszélyességi besorolásra, a nyílt láng használatára és dohányzási tilalomra
vonatkozó szabványos szín-és alakjeleket. A piktogramok elhelyezése mellőzhető, ha az
épület bejárati ajtaján szerepel: „Az iskola területén a dohányzás tilos!” felirat.
Az iratokat kötegelve, rendezett körülmények között szabad tárolni.
A helyiségben "A" és "B" tűzveszélyességi besorolású anyagot, nem odavaló egyéb éghető
anyagot, éghető folyadékot még ideiglenesen sem szabad tárolni.
A helyiségben villamos hősugárzót, rezsót, vasalót, kávéfőzőt használni nem szabad.
Az irattárba csak a belépésre jogosultak léphetnek be. A belépésre jogosultak névsorát a
bejárati ajtóra ki kell függeszteni (belülről).
A polcok között, illetve a polcok mellett a közlekedésre szolgáló utakat eltorlaszolni nem
szabad.
A helyiséget, ha ott tartózkodnak, belülről bezárni nem szabad.
Tilos a kijárat elé anyagokat, tárgyakat elhelyezni, a kijáratot leszűkíteni.
A helyiség 5 méteres körzetében vagy a helyiségben el kell helyezni egy kifogástalan gázzal
oltó tűzoltó készüléket.
A helyiséget utoljára elhagyónak a villamos berendezéseket ki kell kapcsolni, és meg kell győződnie róla, hogy nem maradt-e vissza tüzet okozó körülmény.
Raktárra, tárolóra vonatkozó tűzvédelmi használati előírások
A raktár, tároló „C - tűzveszélyes” tűzveszélyességi besorolású.
A tárolóban a dohányzás és nyílt láng használata TILOS!
A tilalom betartása érdekében az ajtóra és a tárolóban jól látható helyen el kell helyezni a nyílt
láng használatát és a dohányzást tiltó táblát. A piktogramok elhelyezése mellőzhető, ha az
épület bejárati ajtaján szerepel: „Az iskola területén a dohányzás tilos!” felirat.
A raktárakban a raktározásra és tárolásra vonatkozó tűzvédelmi előírásokat (6.20. pont)
maradéktalanul be kell tartani.
A tárolóban villamos hősugárzó, rezsó, főzőlap, kávéfőző nem üzemeltethető.
A tárolt anyagokat nemenként csoportosítva, eredeti csomagolásban és eredeti feliratozással
szabad tárolni.
Az állványok és polcok között legalább 0.8 m szélességű közlekedési utat, ill. szabad teret
szabadon kell hagyni.
A világítótest és a tárolt éghető anyag között legalább 0.80 méter távolságot kell biztosítani.
A tárolóban összegyűlt hulladékot, göngyöleget folyamatosan, de legalább naponta el kell
távolítani.
Villamos készülékeket, azok kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, leszűkíteni nem
szabad.
A raktár bejáratának 5 méteres körzetében, jól látható helyen el kell helyezni egy kifogástalan
tűzoltó készüléket.
A raktárban legalább 1 vödör száraz tűzoltó homokot, továbbá a szükséges tűzoltólapátot kell
tartani.
A tároló ajtaját belülről bezárni nem szabad.
A helyiség elhagyása előtt a tárolót utolsóként elhagyó személynek meg kell győződni arról,
hogy nem maradt-e vissza a raktárban tüzet okozó körülmény.
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Mosdóra, zuhanyzóra, WC-re vonatkozó előírások
A mosdó, zuhanyzó és WC „E - nem tűzveszélyes” tűzveszélyességi besorolásúak
A mosdó, zuhanyzó és WC területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos!
A tilalom betartása érdekében a bejárati ajtóra jól látható helyen el kell helyezni a tilalomra
vonatkozó szabványos szín-és alakjelet (piktogramot). A piktogramok elhelyezése mellőzhető,
ha az épület bejárati ajtaján szerepel: „Az iskola területén a dohányzás tilos!” felirat.
A helyiségekben nem odavaló éghető anyagokat, éghető folyadékokat, méregjelzéssel ellátott
szereket, élelmiszereket még ideiglenesen sem szabad tárolni.
A hulladékot zárt hulladékgyűjtőbe kell gyűjteni és az ott keletkezett hulladékokat szükség
szerint, de legalább naponta el kell távolítani.
A helyiségekben a tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedési utakat, ajtónyílásokat
ne szűkítsék le, az esetleges menekülést ne akadályozzák.
A villanykapcsolókhoz, tűzoltó készülékekhez vezető utakat szabadon kell hagyni.
A helyiségekben csak vízmentes villamos szerelvényeket szabad használni, illetve felszerelni.
A helyiségben villamos hosszabbító használata tikos!
A helyiségekben száraz üzemű porszívót üzemeltetni nem szabad.
A helyiségek ajtajait belülről bezárni nem szabad.
A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt a világítást le kell kapcsolni és meg
kell győződni róla, hogy nem maradt-e vissza tüzet okozó körülmény.
Öltözőre vonatkozó tűzvédelmi előírások
Az öltöző „C - tűzveszélyes” tűzveszélyességi besorolású
Öltöző területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos!
A tilalom betartása érdekében a bejárati ajtóra jól látható helyen el kell helyezni a tilalomra
vonatkozó szabványos szín-és alakjelet (piktogramot). A piktogramok elhelyezése mellőzhető,
ha az épület bejárati ajtaján szerepel: „Az iskola területén a dohányzás tilos!” felirat.
Az öltöző területén nem odavaló éghető anyagokat, éghető folyadékokat, méregjelzéssel
ellátott szereket, élelmiszereket még ideiglenesen sem szabad tárolni.
Az öltözőben a hulladékot zárt hulladékgyűjtőbe kell gyűjteni és az ott keletkezett hulladékokat
szükség szerint, de legalább naponta el kell távolítani, és a kijelölt gyűjtőhelyre vinni.
Az öltözőben a tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedési utakat, ajtónyílásokat ne
szűkítsék le, az esetleges menekülést ne akadályozzák, a villanykapcsolókhoz, tűzoltó
készülékekhez vezető utakat szabadon kell hagyni.
Az öltözőben, illetve az öltöző közelében jól látható helyen el kell helyezni egy üzembiztos
tűzoltó készüléket, melyet a helyéről eltávolítani nem szabad.
Az öltöző ajtaját belülről bezárni nem szabad.
Az öltözőt utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt a világítást le kell kapcsolni és meg
kell győződni róla, hogy nem maradt-e vissza tüzet okozó körülmény.

Hőközpontra (kazánházra) vonatkozó tűzvédelmi előírások
A kazánház "D - mérsékelten tűzveszélyes" tűzveszélyességi besorolású
 A kazánházba csak az oda belépésre jogosultak léphetnek be.
 A kazánházban a dohányzás és nyílt láng használata tilos!
 A tilalom betartása érdekében a helyiség bejárati ajtajára és a helyiségben jól látható helyen el
kell helyezni a tűzveszélyességi besorolásra, a nyílt láng használatára és dohányzási tilalomra
vonatkozó szabványos szín-és alakjeleket. A piktogramok elhelyezése mellőzhető, ha az
épület bejárati ajtaján szerepel: „Az iskola területén a dohányzás tilos!” felirat.
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A kazánház bejáratára és a kazánházban is ki kell függeszteni egy táblát a belépésre jogosultak nevével.
A kazánt csak az azzal megbízott személy kezelheti, aki a kazán üzemeltetésével kapcsolatos
ismereteket elsajátította a kezelési utasítást áttanulmányozta.
A kazán kezelésével csak szellemileg és fizikailag alkalmas 18. életévét betöltött személy bízható meg.
Az üzemelő kazán felügyeletét, ellenőrzését a gépkönyvben lévő kezelési utasítás szerint
szabad végezni.
Tilos a kazánházban a nyílt láng használata, az erre utaló tiltó táblát jól látható helyen el kell
helyezni, ill. ki kell függeszteni.
A kazánt csak az összes biztonsági berendezés kifogástalan állapota (működése) esetén szabad üzemeltetni. A biztonsági berendezéseket kiiktatni, módosítani (átalakítani) nem szabad.
A kazánházban el kell helyezni egy kifogástalan tűzoltó készüléket, melyet állandóan üzembiztos állapotban kell tartani.
A kazánházban éghető anyagot, tűzveszélyes folyadékot tárolni tilos!
A kazán üzemét azonnal le kell állítani, ha rendellenesség tapasztalható.
A kazánház ajtaját belülről bezárni tilos!
A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt a világítást le kell kapcsolni és meg
kell győződni róla, hogy nem maradt-e vissza tüzet okozó körülmény.
Karbantartó műhelyre vonatkozó tűzvédelmi előírások
A műhely "D - mérsékelten tűzveszélyes” tűzveszélyességi besorolású.
A műhelyben a dohányzás és nyílt láng használata tilos!
A tilalom betartása érdekében a helyiség bejárati ajtajára és a helyiségben jól látható helyen el
kell helyezni a tűzveszélyességi besorolásra, a nyílt láng használatára és dohányzási tilalomra
vonatkozó szabványos szín-és alakjeleket. A piktogramok elhelyezése mellőzhető, ha az
épület bejárati ajtaján szerepel: „Az iskola területén a dohányzás tilos!” felirat.
A műhelyben nem odavaló éghető anyagot, illetve éghető folyadékot (festéket, hígítót, olajokat,
stb.) még ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni, kivéve a gépek, berendezések kezelésére,
karbantartására a gyártó által előírt folyadékot, kenőanyagot (zárt fémszekrényben).
A műhelyben rezsót, kávéfőzőt üzemeltetni nem szabad.
A használt elektromos készülékek, berendezések alá jól szigetelő (elektromos, hő) nem éghető
alátéteket kell rendszeresíteni. A készülékektől egy méter távolságon belül nem szabad éghető
anyagokat elhelyezni.
A tiszta és az olajos rongyok tárolására egymástól elkülönített fedéllel ellátott fémedényt kell
biztosítani „TŰZVESZÉLYES”, „OLAJOS RONGY” felirattal, továbbá az olajos rongy EWC kód
feltűntetésével.
A műhelyben a közlekedésre szolgáló, a mentési és menekülési utakat szabadon kell hagyni.
A helyiségben csak a folyamatos munkavégzéshez szükséges anyagokat szabad tárolni a
tűzvédelmi előírások betartása mellett.
A helyiséget utolsóként elhagyó személynek az elektromos kapcsolókat (főkapcsolót is) ki kell
kapcsolni, meg kell győződni róla, hogy nem maradt-e vissza tüzet okozó körülmény, a
rendellenességeket meg kell szűntetni.

Számítógépterem tűzvédelmi használati előírásai
A számítógépterem "C- tűzveszélyes” tűzveszélyességi besorolású.
 A számítógépteremben a dohányzás és nyílt láng használata tilos!
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A tilalom betartása érdekében a helyiség bejárati ajtajára és a helyiségben jól látható helyen el
kell helyezni a tűzveszélyességi besorolásra, a nyílt láng használatára és dohányzási tilalomra
vonatkozó szabványos szín-és alakjeleket. A piktogramok elhelyezése mellőzhető, ha az
épület bejárati ajtaján szerepel: „Az iskola területén a dohányzás tilos!” felirat.
A számítógépteremben nem odavaló éghető anyagot, éghető folyadékot még ideiglenesen
sem szabad tárolni, illetve használni, kivéve a karbantartás idejét, melyet csak a foglalkozás
vezető jelenlétében szabad elvégezni.
A berendezések kezelésére, karbantartására csak a gépkönyvben előírt tisztítószert szabad
használni.
Éghető folyadékkal történő karbantartás, tisztítás esetén nem lehet egy liternél több folyadék a
helyiségben.
A karbantartás ideje alatt legalább egy 5 kg-os gázzal-oltó tűzoltó készüléket a helyiségben kell
tartani.
A berendezéseken javítást, karbantartást csak szakképzett (rendszergazda) személy végezhet.
A számítógépteremben a közlekedési utakat, villamos kapcsolókhoz, szerelvényekhez, tűzoltó
készülékekhez vezető utakat szabadon kell hagyni, az ajtónyílásokat nem szabad leszűkíteni.
A tanóra, illetve a napi munka befejezése után, eltávozás előtt a foglalkozást vezető, illetve a
helyiséget elhagyó felnőtt dolgozó köteles a villamos berendezéseket ellenőrizni, a működő
berendezéseket kikapcsolni, a villamos kapcsolókat lekapcsolni 8főkapcsolót is ha van), és
meggyőződni róla, hogy nem maradt-e vissza tüzet okozó körülmény, valamint köteles az
esetleges rendellenességeket megszűntetni.
Szertárakra vonatkozó tűzvédelmi használati előírások
A szertárak "C - tűzveszélyes” tűzveszélyességi besorolásúak.
A szertárakban a nyílt láng használata és a dohányzás tilos, melynek a szertárak felelősei
kötelesek érvényt szerezni!
A tilalom betartása érdekében a helyiség bejárati ajtajára és a helyiségben jól látható helyen el
kell helyezni a tűzveszélyességi besorolásra, a nyílt láng használatára és dohányzási tilalomra
vonatkozó szabványos szín-és alakjeleket. A piktogramok elhelyezése mellőzhető, ha az
épület bejárati ajtaján szerepel: „Az iskola területén a dohányzás tilos!” felirat.
A bejárati ajtók mellett kívül vagy belül az előírásoknak megfelelően el kell helyezni egy-egy
kifogástalan tűzoltó készüléket.
A szertárakban a raktározásra és tárolásra vonatkozó tűzvédelmi előírásokat (6.20. pont)
maradéktalanul be kell tartani.
A szertárak természetes szellőztetését biztosítani kell úgy, hogy az a másik helyiségre, létesítményre veszélyt ne jelentsen.
Az azonos tűzveszélyességi fokozatba tartozó anyagokat tartalmazó edényeket egy csoportba,
ezen belül fajtánként is csoportosítva kell tárolni.
A kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására is a megtöltöttekre vonatkozó előírások érvényesek.
A kémia és fizika szertárban (máshol is, ha indokolt) az elcsöpögtetett folyadék felitatására
legalább fél vödör száraz homokot kell készenlétben tartani.
A vödröt a helyiségekből eltávolítani, kiüríteni, azt más célra használni tilos!
A szertárak elhagyásakor a villamos kapcsolót le kell kapcsolni (a pedagógusnak ellenőrizni
kell, hogy megtörtént-e a lekapcsolás), az esetleges rendellenességet, tüzet okozó körülményt
meg kell szüntetni.
Könyvtárra vonatkozó tűzvédelmi használati előírások
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A könyvtár "C - tűzveszélyes" tűzveszélyességi besorolású.
A könyvtárban a dohányzás és nyílt láng használata tilos!
A tilalom betartása érdekében a helyiség bejárati ajtajára és a helyiségben jól látható helyen el
kell helyezni a tűzveszélyességi besorolásra, a nyílt láng használatára és dohányzási tilalomra
vonatkozó szabványos szín-és alakjeleket. A piktogramok elhelyezése mellőzhető, ha az
épület bejárati ajtaján szerepel: „Az iskola területén a dohányzás tilos!” felirat.
A könyvtáros köteles érvényt szerezni a tilalomnak.
A könyvtári polcok, asztalok között biztosítani kell legalább 1.20 méter szélességű közlekedési
utakat.
A közlekedési utakat, a villamos kapcsolókhoz, főkapcsolóhoz, tűzoltó készülékhez vezető
utakat szabadon kell hagyni, oda még ideiglenesen sem szabad tárgyakat elhelyezni, az
ajtónyílásokat nem szabad leszűkíteni.
A helyiséget belülről bezárni nem szabad.
A könyvtár ajtajához közel, 5 méteres távolságon belül el kell helyezni egy 5 kg-os gázzal oltó
tűzoltó készüléket.
A könyvtárból a hulladékot naponta el kell távolítani.
A könyvtárban éghető folyadékot (hígító, benzin, olaj, petróleum stb.), méregjelzéssel ellátott
szereket, romlandó élelmiszereket tárolni tilos!
Villamos hősugárzó, főzőlap, vasaló, kávéfőző a könyvtárban nem használható.
A könyvtárba fel kell szerelni a tűz jelzésére alkalmas jelzőberendezést, melynek üzembiztonságát legalább kéthetenként ellenőrizni kell próba-üzemeltetéssel.
A napi tevékenység befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személy
köteles a villanykapcsolókat lekapcsolni, a villamos berendezéseket feszültségmentesíteni és
meggyőződni arról, hogy nem maradt-e vissza tüzet okozó körülmény.
Gázfogadóra vonatkozó tűzvédelmi használati előírások
A gázfogadó "A fokozottan tűz-és robbanásveszélyes" tűzveszélyességi besorolású
A gázfogadó területén, illetve a gázfogadó 6 m-es körzetében tilos a dohányzás és nyílt láng
használata!
A tilalom betartása érdekében a gázfogadó minden megközelítési iránya felé, jól látható helyen
el kell helyezni a "6 MÉTERES KŐRZETBEN A NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA-ÉS A
DOHÁNYZÁS TILOS! " táblát.
A gázfogadó területére illetéktelenek nem léphetnek be, az erre utaló tiltó táblát jól látható
helyre el kell helyezni.
A gázfogadó területét az éghető anyagoktól, hulladékoktól, állandóan tisztán kell tartani.
Szikrát okozó gépet használni a gázfogadó 6 méteres körzetében tilos!
A gázfogadón semmilyen javítást, szerelést nem szabad házilag végezni!
A gázfogadó karbantartását is csak az azzal megbízott és arra illetékes személy végezheti el.
Gázszivárgás esetén a főelzáró csapot (szelepet) el kell zárni és a gáz-szolgáltatót értesíteni
kell.
A gázmérő és elosztó folyamatos szellőztetését biztosítani kell.
A gázfogadóban semmiféle anyag nem tárolható!
A berendezés szelepeit a rendeltetésnek megfelelő feliratokkal kell ellátni és jelezni kell a
zárás, nyitás irányát.

IX. FEJEZET
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TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYOK, OSZTÁLYBA SOROLÁS
9.10. Általános előírások
 „A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása céljából az anyagokat, a technológiát, a tevékenységet, továbbá a veszélyességi övezeteket, a helyiségeket, a szabadtereket,
a tűzszakaszokat, az épületeket, a műtárgyakat, az építményeket és a létesítményeket
tűzveszélyességi osztályba kell sorolni.
 A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál a tevékenység során előállított, feldolgozott, használt,
szállított vagy tárolt anyagok fizikai és kémiai tulajdonságait, a technológiák tűzveszélyességének jellemzőit, illetőleg a rendeltetés szerinti tevékenységet, valamint a kapcsolódó kötelezően
alkalmazandó jogszabályba foglalt előírásokat, a közösségi épületeknél az épületek befogadóképességét kell figyelembe venni.”
9.11. A tevékenység jellemzői közül figyelembe vett tényezők, körülmények:
 az iskolában és az egyes helyiségekben egy időben jelenlévő személyek száma,
 az egy helyiségben lévő anyagok tömege,
 az anyagokkal folytatott művelet tűzvédelmi sajátosságai,
9.12. Az anyagjellemzők közül figyelembe vett tényezők, körülmények:
 a szilárd anyagok gyulladási hőmérséklete,
 a folyadékok zárttéri és nyílttéri lobbanáspontja, valamint a nyílttéri lobbanáspontja és az üzemi
hőmérséklet viszonya,
 a gázok, gőzök, ködök alsó éghetőségi határértéke,
 az anyagok adott helyen lehetséges kémiai, biológiai, fizikai reakciói.
9.20.

Tűzveszélyességi osztályok (részletes besorolást lásd a mellékletekben)
Besorolási osztály
jelölés
megnevezése
„A”
Fokozottan tűz-és
robbanásveszélyes

„B”

Tűz-és robbanásveszélyes

Szilárd anyag

Folyadék, olvadék

Gáz-gőz-köd

Az az anyag, amelyZárttéri lobbanásAlsó éghetőségi hao
nek bármely halmazpontja 21 C alatt
tárértéke a levegő
állapotban, heves
van, vagy üzemi hő- térfogatához viszoégése, robbanása,
mérséklete eléri
nyítva legfeljebb
indító gyújtásra vagy vagy meghaladja a 10 %.
más fizikai, kémiai
nyílttéri lobbanáshatásra bekövetkezpontját.
het.
- Az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az anyag
robbanásveszélyes állapotban előfordulhat (tárolás, feldolgozás,
előállítás, használat).
- 100 m3/h-nál nagyobb összesített névleges teljesítményű, lemezházas gázmérő helyisége.
- Az a helyiség, amelyben nyitott akkumulátorokat helyeztek el
(telepítettek) vagy töltenek és nincs hatékony szellőztetése.
Az a por, amely a leZárttéri lobbanásAlsó éghetőségi havegővel robbanásvepontja legalább
tárértéke a levegő
o
szélyes keveréket ké- 21 C, nyílttéri lob- térfogatához viszopez.
banáspontja legfel- nyítva 10 %-nál na-
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„C”

Tűzveszélyes

„D”

Mérsékelten
tűzveszélyes

jebb 55 oC, vagy
gyobb.
üzemi hőmérséklete
a nyílttéri lobbanáspontja alatt van, de
nagyobb, mint a
nyílttéri lobbanáspont 21 oC-kal
csökkentett értéke.
- Az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az anyag
robbanásveszélyes állapotban előfordulhat (tárolás, feldolgozás,
előállítás, használat).
- A port vagy kisméretű anyagrészeket elszívó, leválasztó rendszer,
porkamra, ha benne az elszívott anyag a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez.
Az az anyag, amelyNyílttéri lobbanásAmely önmaga nem
o
nek gyulladási hőmér- pontja 55 C felett
ég, de az égést tápséklete (gyújtóforrásvan, de legfeljebb
lálja a levegő kivéo
sal vizsgálva) legfel150 C, vagy üzemi telével.
jebb 300 oC.
hőmérséklete a
nyílttéri lobbanáspontjánál legalább
20 oC-kal, de legfeljebb 50 oC-kal
kisebb. A legalább
50 oC nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tűzelőolajok és
a világításra használatos petróleum.
- Az a veszélyességi övezet, helyiség, illetve szabadtér, ahol az
anyagot (fent írtakat) előállítják, tárolják, feldolgozzák, vagy használják.
- Az a közösségi épület, amelyben egy tűzszakasz befogadóképessége 500 főnél nagyobb.
Az az anyag, amelyNyilttéri lobbanáso
nek gyulladási hőmér- pontja 150 C -nál
séklete (gyújtóforrásmagasabb, vagy
o
sal vizsgálva) 300 C- üzemi hőmérséklete
nál nagyobb.
a nyílttéri lobbanáspontja alatt több
mint 50 oC-kal van.
- Az a veszélyességi övezet, helyiség, illetve szabadtér, ahol az
anyagot (fent írtakat) előállítják, tárolják, feldolgozzák, vagy használják, továbbá ahol nyílt lánggal üzemelő tüzelőberendezést
használnak.
- Az a veszélyességi övezet, helyiség, illetve szabadtér, amelyben
nem éghető anyagot 300 oC felett dolgoznak fel.
- Az a közösségi épület, amely nem tartozik a „C” tűzveszélyességi
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„E”

9.30.
9.31.
9.32.
9.33.
9.34.
9.35.
9.36.

Nem tűzveszélyes

osztályba.
- Az iroda-, lakó-és szállásépület.
- Gépjárműtároló (építmény, szabadtér).
- A nem éghető anyag.
- Az a veszélyességi övezet, helyiség, illetve szabadtér, ahol nem
éghető anyagot 300 oC alatti hőmérsékleten előállítanak, feldolgoznak, használnak, tárolnak.

Tűzveszélyességi osztályba sorolás gyakorlati lépései
Az alapterületeket az „A” osztályból az „E” osztály felé haladva kell összesíteni, és azt a tűzveszélyességi osztályt kell választani, amelyiknél az összesített alapterületek meghaladják a
40 %-ot.
A helyiség, vagy szabadtér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó veszélyességi övezetek a 8.31. bekezdés szerint összesített alapterületei a helyiség, vagy
szabadtér alapterületének 40 %-át meghaladja.
A tűzszakasz, szabadtér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó
helyiségek, szabadterek tűzveszélyességi osztályonként a 8.31. pont szerinti összesített alapterületei a tűzszakasz alapterületének 40 %-át meghaladja.
A több tűzszakaszból álló építmény, szabadtér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik,
amelyben a hozzá tartozó tűzszakaszok osztályonkénti a 8.31. bekezdés szerint összesített
alapterületei az építmény, szabadtér alapterületének 40 %-át meghaladja.
Az iskola abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó építmények,
szabadterek osztályonként a 8.31. pont szerinti összesített alapterületei az iskola alapterületének 40 %-át meghaladja.
Az iskola szabadtérnek vagy építménynek nem minősülő tereit (csak közlekedésre használt
útjait, járdáit, parkját stb.) a tűzveszélyességi osztály meghatározásánál figyelmen kívül kell
hagyni (nem kell besorolni).
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HELYISÉGEK TŰZVESZÉLYESSÉGI BESOROLÁSA
ALAGSOR
Tűzveszélyességi besorolás

Ssz.

Helyiség neve
A

B

C

D

E

1.

Műhely

2.

Gázfogadó

3.

Klubterem

210.0

210.0

4.

Klub

79.0

79.0

5.

WC

6.

Folyosó 8.

7.

Ruhatár 1.

100.0

100.0

8.

Ruhatár 2.

8.0

8.0

9.

Előtér 7.

110.0

110.0

10.

Folyosó 9.

86.0

86.0

11.

Tornaterem 2.

190.0

190.0

12.

Tanári öltöző

41.0

41.0

13.

Kézműves terem

41.0

41.0

14.

Mosdó-zuhanyzó

15.

Öltöző

16.

Tornaterem 3.
Alapterületek összesen:
Alapterületek %-ban

90.0

Össz. m2
90.0

26.0

26.0

8.0
86.0

8.0
86.0

40.0
41.0

40.0
41.0

160.0

160.0

26.0

-

231.0

1011.0

48.0

1316.0

2

-

17

77

4

100

Az ALAGSOR
„D” mérsékelten tűzveszélyes
tűzveszélyességi besorolású
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FÖLDSZINT
Tűzveszélyességi besorolás

Ssz.

Helyiség neve
A

B

C

D

E

Össz. m2

50.0

50.0

1.

Előtér 5.

2.

Büfé

3.

Előtér 6.

4.

Porta

30.0

30.0

5.

Előtér 8.

18.5

18.5

6.

Előtér 9.

20.55

20.55

7.

Szertár

4.0

4.0
6.0

7.2

6.0

7.2

8-9.

Ffi WC 7-8.

4.3

4.3

10.

Előtér 10.

3.8

3.8

11.

Ffi mosdó-zuhanyzó

11.8

11.8

12.

Ffi öltöző

13.

Előtér 11.

14.

Tanári 2.

15.

Női WC 8.

16.

Női öltöző

17.

Női mosdó-zuhanyzó

18.

Tornaterem 1.

19.

Előtér 12.

20.

Raktár

21.

Hőközpont
Alapterületek összesen:
Alapterületek %-ban

20.0

20.0
3.8
9.9

3.8
9.9

1.6
20.0

1.6
20.0

11.8
230.15

11.8
230.15

13.3
11.4

13.3
11.4

7.1

7.1

-

-

58.6

320.2

106.4

485.2

-

-

12

66

22

100

A FÖLDSZINT
„D” mérsékelten tűzveszélyes
tűzveszélyességi besorolású
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MAGASFÖLDSZINT
Tűzveszélyességi besorolás

Ssz.

Helyiség neve
A

B

C

D

E

Össz. m2

53.0

53.0

1.

Előtér 1.

2.

Folyosó 1.

46.0

46.0

3.

Gazdasági iroda 08

23.0

23.0

4.

Igazgatói iroda 09

48.0

48.0

5.

Titkárság

18.0

18.0

6.

Ig.- h. iroda

23.0

23.0

7.

Tanári szoba 010

84.0

84.0

8.

Folyosó 2.

40.0

40.0

9.

Tanári felkészülő 1.

21.0

21.0

10.

Tanári felkészülő 2.

14.0

14.0

11.

Tanári felkészülő 3.

14.0

14.0

12.

Előtér 2.

8.0

8.0

13.

Tároló

14.

Mosdó

15.

Teakonyha

16.

Ffi WC 1.

9.0

9.0

17.

Női WC 1.

9.0

9.0

18.

Női WC 2.

9,5

9,5

19.

Takarítószer - raktár 1.

4,5

4,5

20.

Technikus

30.0

30.0

21.

Folyosó 3.

86.0

86.0

22.

07. Terem

42.0

42.0

23.

06. Terem

38.0

38.0

24.

05. Terem

49.0

49.0

25.

04. Szertár

26.

03. Terem

45.0

45.0

27.

02. Terem

41.0

41.0

4.0

4.0
4.0
12.0

19.0

4.0
12.0

19.0

41
28.

01. Terem

29.

Ffi WC 2.

30.

Kazánház 1.

31.

Női WC 3.

32.

Takarítószer- raktár 2.

50.0

50.0
11,5

4,5

11,5
4,5

11,5
4,5

11,5
4,5

Alapterületek összesen:

-

-

66.5

702.0

107.5

876

Alapterületek %-ban

-

-

8

80

12

100.0

D

E

Össz. m2

A MAGASFÖLDSZINT
„D” - mérsékelten tűzveszélyes
tűzveszélyességi besorolású

FÉLEMELET (KÖNYVTÁRSZINT)
Tűzveszélyességi
besorolás

Helyiség neve
Ssz.

A

B

C

1.

Könyvtár

43.5

43.5

2.

Olvasó 1.

27.0

27.0

3.

Olvasó 2.

27.0

27.0

Alapterületek összesen:

-

-

97.5

-

-

97.5

Alapterületek %-ban

-

-

100

-

-

100

A FÉLEMELET (KÖNYVTÁRSZINT)
„C” - tűzveszélyes
tűzveszélyességi besorolású
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I. EMELET
Ssz.

Tűzveszélyességi besorolás
Helyiség neve
A

B

C

D

E

Össz. m2

1.

115. Terem

39.0

39.0

2.

114. Terem

51.0

51.0

3.

113. Terem

50.0

50.0

4.

112. Terem

63.0

63.0

5.

Folyosó 4.

86.0

86.0

6.

111. Szertár

7.

110. Terem

8.

Ffi WC 3.

9.

Kazánház 2.

10.

Takarítószer-raktár 3.

11.

Női WC 4.

12.

Előtér 3.

54.0

54.0

13.

19. Számítástechnika terem

59.0

59.0

14.

18. Szertár

15.

Folyosó 5.

86.0

86.0

16.

17. Terem

69.0

69.0

17.

16. Szertár

18.

15. Terem

19.

14. Szertár

20.

13. Terem

50.0

50.0

21.

12. Terem

40.0

40.0

22.

11. Terem

51.0

51.0

23.

Ffi. WC 4.

24.

Kazánház 3.

25.

Női WC 5.

26.

Takarítószer raktár 4.
Alapterületek összesen:
Alapterületek %-ban

23.0

23.0
55.0

55.0
11,5

4.5

4.5

4.5

4.5
11.5

46.0

18.0
51.0

51.0

18.0

18.0

11.5
4.5
4.5
114.0
12

11.5
4.5

11.5
-

11.5

46.0

18.0

-

11,5

11.5
4.5

813.0
83

Az I. EMELET „D” - mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi besorolású

46.0
5

973.0
100
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II. EMELET
Tűzveszélyességi besorolás
Ssz.

Helyiség neve
A

B

C

D

E

Össz. m2

1.

215. Terem

39.0

39.0

2.

214. Terem

51.0

51.0

3.

213. Terem

50.0

50.0

4.

212. Terem

62.0

62.0

5.

211. Szertár

6.

210. Terem

7.

29. Szertár

8.

Folyosó 6.

9.

Ffi WC 5.

10.

Kazánház 4.

11.

Takarítószer-raktár 5.

12.

Női WC 6.

13.

Előtér 4.

54.0

54.0

14.

Díszterem 28.

105.0

105.0

15.

Folyosó 7.

86.0

86.0

16.

27. Terem

51.0

51.0

17.

26. Szertár

18.

25. Terem

19.

24. Szertár

20.

23. Terem

21.

22. Szertár

22.

21. Terem

23.

Ffi WC 6.

24.

Kazánház 5.

25.

Takarítószer raktár 6.

26.

Női WC 7.
Alapterületek összesen:
Alapterületek %-ban

27.0

27.0
54.0

54.0

16.0

16.0
86.0

86.0
11.5

4.5

4.5

4.5

4.5
11.5

23.0

63.0

18.0

18.0
51.0

51.0

17.0

17.0
74.0

74.0
11.5

4.5

110.0
11

11.5
4.5

4.5
-

11.5

23.0
63.0

-

11.5

4.5
835.0
84

11.5

11.5

46
5

991
100

A II. EMELET „D” - mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi besorolású
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ÖSSZESÍTŐ
A KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM
HELYISÉGEINEK TŰZVESZÉLYESSÉGI BESOROLÁSÁRÓL

Tűzveszélyességi
Helyiség neve
Ssz.

besorolás
A

B

C

D

E

Összesen
m2

1.

Alagsor

1316

1316

2.

Földszint

485,2

485,2

3.

Magasföldszint

876

876

4.

Félemelet

5.

I.emelet

973

973

6.

II.emelet

991

991

97,5

Alapterületek összesen:
Alapterületek
%-ban

-

-

97,5
2

97,5

4641,2
98

A KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉPÜLETE
„D” – mérsékelten tűzveszélyes
tűzveszélyességi besorolású

------------------------------------------------------------------------------

-

4738,7
100.0

