Tűzvédelmi Szabályzat 1. oldal

MEDGYESSY FERENC
GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI
SZAKKÖZÉP ISKOLA

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

Herperger Sándor tűzvédelmi mérnök (20) 977-6602, plussz92@t-online.hu

Tűzvédelmi Szabályzat 2. oldal

TARTALOM JEGYZÉK
Hatályba léptetés
I. fejezet
Általános rendelkezések
II. Fejezet
Tűzvédelmi oktatással összefüggő feladatok.
III. fejezet
Tűzjelzéssel összefüggő feladatok
IV. fejezet
Tűzoltással összefüggő feladatok
V. fejezet
Tűzveszélyes tevékenység végzésével összefüggő feladatok
VI. fejezet
Dohányzásra vonatkozó szabályok
VII. fejezet
Kiürítéssel kapcsolatos feladatok
VIII. fejezet
Tűzoltáshoz szükséges víz és felszerelés biztosítása
IX. fejezet
Világító berendezés
X. fejezet
Raktározás és tárolás, szellőztetés, tűzoltósági felvonulási utak
XI. fejezet
A helyiségre, tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások
Mellékletek

Függelék
Létesítmény helyszínrajz

Herperger Sándor tűzvédelmi mérnök (20) 977-6602, plussz92@t-online.hu

Tűzvédelmi Szabályzat 3. oldal

A módosított 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról 19. § (1) bekezdése, valamint a módosított 30/1996. (XII.6.) BM rendelet a
tűzvédelmi szabályzat készítéséről, a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi
Szabályzat kiadásáról értelmében készült

MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS
MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA
Székhelye: 4031 Debrecen, Holló László sétány 6. sz.
Jelen szabályzat szerinti telephelye:
Gimnázium 4031 Debrecen, Holló László sétány 6. sz.
Fotólabor 4031 Debrecen Angyalföld tér 16. sz.
Festőműhely 4031 Debrecen Kishegyesi út 48. sz.
Grafikaműhely 4031 Debrecen Kishegyesi út 38. sz.
Holló László emlékmúzeum 4031 Debrecen Holló László sétány 8. sz.

Tűzvédelmi Szabályzata
A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola
Szabályzatát az alábbiak szerint adom ki, és alkalmazását elrendelem:

Tűzvédelmi

A szabályzat hatálya kiterjed a
Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola fent felsorolt telephelyeire
(továbbiakban: létesítmény) az épületére, helyiségére, szabadterére, a területén
bérleményként működő vállalkozásra, minden a területén működő alvállalkozóra, valamint
minden, munkaviszonyban és alkalomszerűen foglalkoztatott, illetve ott tartózkodó
személyre.
A szabályzat előírásainak be nem tartása fegyelmi, helyszíni bírságolási, ill. szabálysértési,
tűzvédelmi bírságolási eljárást vonhat maga után.
Jelen szabályzat alkalmazását a mai nappal elrendelem, mely visszavonásig érvényes.

Debrecen, 2012. 02. 27.

Fekete József
igazgató

P.H.
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I. fejezet
1.
Általános rendelkezések
A létesítményben a munkavállalók, az alvállalkozók, a bérlők, kötelesek az építmény
megvalósításával,
üzemeltetésével,
fejlesztésével
összhangban
gondoskodni
a
jogszabályokban, szabványokban, a központi tűzvédelmi szabályzatban, és jelen
szabályzatban foglalt tűzvédelmi követelmények megtartásáról, a tevékenységi körükkel
kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről gondoskodni.
A munkavállalók, bérlők, kötelesek a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban foglaltak
szerint végezni tevékenységüket, illetőleg az építmény, helyiségek tűzvédelmi
szabályzataiban foglaltakat megismerni és megtartani, megtartatni.
A megfelelő tűzvédelem biztosításának érdekében a létesítményben tűzvédelmi
tevékenységének irányítására Tűzvédelmi Szervezetet hozok létre. A szaktanácsadás
tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásával biztosítandó. A
tűzvédelmi szaktevékenység vezetését Herperger Sándor tűzvédelmi mérnök, Tel/fax.:
46/466-733 Tel.: 20/977-6602, plussz92@t-online.hu) látja el.
2.
A tűzvédelmi szervezet felépítése és a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatai
A megfelelő tűzvédelem koordinálása érdekében tűzvédelmi szervezetet alakítok ki. A
szervezet működését és a szervezetben való személyek képesítési követelményeit, feladatait,
jogait a következők szerint határozom meg:
A tűzvédelmi szervezet felépítése
A tűzvédelmi szervezet felépítésében az irányítást a Vezető látja el, a tűzvédelmi szervezet
tagjaival.
Vezető - Igazgató
Tagja - Igazgató helyettes
Tagja - Gondnok
Tagja - Tűzvédelmi Vezető
Tűzvédelmi szervezet feladata
A tűzvédelmi szervezet a létesítmény vezetőjének tanácsadó, véleményező, javaslattevő és
tűzvédelmi kérdésekben intézkedésre jogosult egysége.
Elősegíti a tűzvédelmi helyzet fejlődését;
Rendszeresen negyedévenként vizsgálja és értékeli a tűzvédelmi helyzetet;
Javaslatot tesz, illetve megszünteti a felmerülő tűzvédelmi hiányosságokat;
Megállapítja és meghatározza a tűzvédelmet érintő pénzösszegek mennyiségét;
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Közreműködik a tűzvédelmi szabályzat, tűzveszélyességi osztályba sorolás, tűzriadó terv
módosításában;
Szervezi és irányítja a munkavállalók tűzvédelmi oktatását, tűzvédelmi továbbképzését, az
előírt tűzvédelmi képesítés megszerzését;
Közreműködik a tűzvédelmi szakvizsgáztatások, tanfolyamok megszervezésében;
Gondoskodik a munkavállalók, a kapcsolatba kerülő külső munkavállalók tűzvédelmi
felvilágosításáról;
Biztosítja a tűzvédelemhez kapcsolódó jogszabályok, szabványok meglétét;
Biztosítja a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét;
Biztosítja a tűzoltóság helyszíni gyakorlatozását;
Intézkedik a keletkező, vagy keletkezhető veszélyhelyzetek elhárítására;
Intézkedik a megfelelő és szükséges vizsgálatok elvégzésére, szükséges tűzvédelmi
berendezések beszerzésére;
A tűzvédelmi szaktevékenység vezetőjének feladata
A tűzvédelmi szaktanácsadó tevékenysége során a tűzvédelmi szervezetben való hatékony
részvételhez kapcsolódóan irányítja a tűzvédelmi tevékenységet.
Elősegíti a tűzvédelem fejlődését;
Elősegíti a tűzvédelmi előírások megtartását, és megismerését;
Ellenőrzi havi egy alkalommal a létesítmény területén a tűzvédelmi szabályok, előírások
megtartását, meglétét;
Tűzvédelmi hiányosságok esetén intézkedik azok megszüntetésére, a hatáskörébe tartozó
hiányosságokat megszünteti;
Tűzvédelmi szabálysértőkkel szemben kezdeményezi a szükséges felelősségre vonást;
Javaslatot tesz a tűzvédelmi szabályzat, tűzveszélyességi osztályba sorolásban, (tűzriadó
tervben) való szükséges változtatására, azok tervezetét elkészíti;
Közreműködik a Tűzoltóság helyszíni gyakorlatozásában;
Tűzvédelmi irányítás keretében félévenként beszámoltatja a munkaterületek vezetőit;
Részt vesz a tűzvédelmi hatósági ellenőrzésen, biztosítja annak lehetőségét;
Szervezi a munkavállalók tűzvédelmi oktatását, tűzvédelmi továbbképzését, a tűzvédelmi
szakvizsgáztatást, a tűzvédelmi képesítések megszerzését;
Véleményezi, vagy véleményezteti a tűzveszélyes munkavégzési engedélyeztetést, szükség
szerint gondoskodik a megfelelő felügyelet meglétéről, biztosítja az eseti előírások meglétét,
megtartásukat ellenőrzi;
Gondoskodik, hogy a külső munkavállalók megismerjék a tűzvédelmi szabályzat rájuk
vonatkozó előírásait, intézkedéseit;
Javaslatot tesz a tűzvédelmet érintő pénzösszeg nagyságára;
Gondoskodik a létesítmény tűzvédelmi eszközeinek, berendezéseinek készenlétben tartásáról,
időszakos vizsgálatuknak a meglétéről;
Gondoskodik a szabványossági vizsgálatok meglétéről;
A tevékenységéről évi egy alkalommal beszámol a létesítmény vezetőjének.
A létesítmény Tűzvédelmi Megbízottai
A létesítmény minden munkaterületén legalább egy tűzvédelmi megbízotti feladatokat ellátó
személyt kell megbízni, mely az adott egység vezetője legyen.
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Feladata
A tűzvédelmi vezető irányításával látja el feladatát a részére meghatározott területen;
A működési területén figyelemmel kíséri, segíti a tűzvédelmi szabályok, előírások
megtartását;
Hiányosság észlelése esetén intézkedést kezdeményez annak megszüntetésére;
Elősegíti, hogy a munkavállalók megismerjék a tűzvédelmi szabályokat, előírásokat;
A tűzvédelmet érintő kérdésekben történő változásról értesíti a tűzvédelmi vezetőt;
A napi munkaidő befejezésekor a Tűzvédelmi Szabályzatban előírtak alapján gondoskodik a
tűzvédelmi használati, eseti és általánosan vonatkozó szabályok megtartásáról;
Megszünteti a Tűzvédelmi Szabályzat szerinti szabálytalanságokat;
Véleményezi, vagy véleményezteti a területére kiadott tűzveszélyes munkavégzési engedélyt
és gondoskodik az eseti előírások, felügyelet meglétéről.
Tűzvédelmi képesítési követelmények
A Tűzvédelmi Szervezet működéséhez elengedhetetlenül szükséges a tűzvédelmet bonyolító
munkavállalók képesítése. Ennek megfelelően és a vonatkozó rendelettel összhangban az
alábbi tűzvédelmi munkakörökben a következő képesítések megszerzését teszem kötelezővé:
Tűzvédelmi Szaktanácsadó
- Felsőfokú tűzvédelmi szakképesítés és felsőfokú állami iskolai végzettség.
Tűzvédelmi megbízottak
- Évi egy alkalommal megtartott tűzvédelmi megbízotti továbbképesítés és legalább
középfokú állami képesítés.
Tűzvédelmi Szakvizsga
A Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott munkakörökben a megfelelő szakvizsga
bizonyítványt be kell szerezni.
A tűzvédelmi megbízotti továbbképzéseket a létesítményen belül kell lebonyolítani, az
előadások megszervezése, és a vizsgáztatás végzése a tűzvédelmi vezető feladata.
Tűzvédelmi megbízotti továbbképzést nem kell elvégezni annak, aki államilag elismert
tűzvédelmi képesítéssel rendelkezik, vagy érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványa van.
3.
A tűzvédelmi szempontból fontos biztonsági jelekre vonatkozó fogalmak
Elsősegély- vagy veszélyhelyzeti jel: olyan biztonsági jel, amely az elsősegélynyújtó helyre
vezető utat vagy valamilyen mentési eszköz elhelyezését jelzi.
Kiegészítő tábla: a biztonsági jellel együtt alkalmazott, kiegészítő információt adó tábla.
Menekülési jel: olyan biztonsági jel, amely a kijárat, vészkijárat helyét, és az épületen belül,
vagy a szabadtéren
– a közlekedési (kijárati) úton – annak irányát mutatja.
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Tűzvédelmi jel: olyan biztonsági jel, amely tűzvédelmi berendezés, eszköz vagy tűzoltó
készülék elhelyezését jelzi.
Világító jel: átlátszó vagy áttetsző anyagból készült, belülről vagy kívülről megvilágított,
vagy fénykibocsátó anyagból készült (utánvilágító) biztonsági jelet hordozó eszköz.
A biztonsági jelek színét a melléklet tartalmazza:
4.
Általános tűzmegelőzési feladatok
A közvetlen tűzvédelmet szolgáló tűzoltó készüléket, felszerelést, technikai eszközt
tűzvédelmi berendezést, állandóan üzemképes állapotban kell tartani, időszakos
ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz, biztosításáról a tűzvédelmi szervezet vezetőjének
gondoskodnia kell.
A Tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészülés érdekében előzetes egyeztetés alapján - a helyszíni gyakorlatot lehetővé kell tenni és abban a lehetőségek
szerint (a tevékenység kiesése nélkül) közre kell működni.
A tűzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a műszaki mentésnek a feltételeit minden
munkavállalónak kötelessége biztosítani.
A létesítmény területén a hatóság és a tűzvédelmi szaktanácsadó végzett tűzvédelmi
ellenőrzését minden munkavállalónak kötelessége biztosítani és lehetővé tenni.
A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a tűzveszélyességi osztályba
sorolás megváltozását teszi szükségessé, annak megkezdése előtt legalább 30 nappal a
tűzvédelmi szervezet vezetőjének és a tűzvédelmi szaktanácsadónak jelenteni kell. A változást
a Tűzoltóságnak - az új tűzveszélyességi osztályba sorolásra vonatkozó javaslat
megküldésével - köteles bejelenteni a tűzvédelmi szervezet vezetője.
A megvalósítandó új megoldások tervezése, a régi megoldások korszerűsítése, átalakítása
előtt a terveket a tűzvédelmi szervezet a tűzvédelmi szaktanácsadóval áttanulmányozza és ezt
követően Hatósághoz, egyeztetés céljából, eljuttatja.
Tervezés szakában a felelős tervező tervezői nyilatkozatát, a tűzvédelmi tervezésre jogosult
tűzvédelmi szakértő szakvéleményét, nyilatkozatát, kivitelezés befejezésekor a felelős
kivitelező, kivitelezői nyilatkozatát és a kiviteli tűzvédelmi tervfejezetet, be kell szerezni.
Bérleményben történt változtatás esetén másolatban át kell adni.

A helyiségekben, szabadtéren, építményben csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges
anyagot és eszközt lehet tartani a tűzvédelmi szabályzat egységekre, helyiségekre vonatkozó
részében meghatározott mennyiségben és formában.
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A munkahelyeken a tevékenység befejezése után, előtt ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati
szabályok megtartását és a felmerülő szabálytalanságokat meg kell szüntetni. Az ellenőrző
feladatait a használati szabályokra vonatkozó tűzvédelmi szabályzat tartalmazza.
A helyiségeket, csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési engedélyben meghatározott
rendeltetésének megfelelően szabad használni. Az ezekben történő változás esetén a
funkcióváltáshoz szükséges hatósági, szakhatósági eljárásokat le kell bonyolítani.
A tevékenységek végzését, az anyagok használatát, tárolását csak a tűzvédelmi
követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, építményben szabad folytatni. Ettől
eltérően munkavégzést senki nem engedélyezhet, és utasítást sem adhat.
Az építmény, a helyiségek bejáratainál, jól látható helyen a vonatkozó előírásokat, tiltó és
figyelmeztető rendelkezéseket tartalmazó és a szabványnak, rendeletnek megfelelő táblákat
kell elhelyezni.
A táblákat az egyéb tiltó és rendelkező feliraton kívül a tűzveszélyességi osztálytól függően
az alábbi felirattal mindig el kell látni:
„C” tűzveszélyességi osztály esetén:

„C”
Tűzveszély, nyílt láng használata és a dohányzás tilos!
Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet.
A közmű nyitó és zárószerkezeteket, a tűzvédelmi berendezés helyét jól láthatóan meg kell
jelölni. A jelöléseknél a jogszabály előírásait (utánvilágító biztonsági jelek kihelyezése) be
kell tartani. A jogszabály előírásain túl a villamos berendezésekre vonatkozó és egyéb
biztonsági jelöléseket is el kell helyezni.
Az üzemeltetés során az olyan helyiségek ajtóit, amelyben emberek tartózkodnak,
helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit, nem lehet lezárni. Ha a tevékenység jellege,
valamely ajtók zárva tartását szükségessé teszi - veszély esetére - az ajtók külső nyithatóságát
a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározottak szerint a munkavállalók által nyitható módon
biztosítani kell. A belső nyithatóságtól csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés
kizárja.
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II. fejezet
1.
Tűzvédelmi oktatással összefüggő feladatok
Az új belépő munkavállalót első alkalommal, vagy fél évnél régebben távol lévő személyeket
teljes körű tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, erről a melléklet szerinti tűzvédelmi
oktatási naplóban külön lapot kell felvezetni, és első tűzvédelmi oktatás megjelöléssel kell
ellátni. Ezen oktatás keretében a teljes tűzvédelmi anyagot oktatni kell. Az oktatást végző
személy a tűzvédelmi szaktanácsadó, aki az oktatási tematikát is összeállítja.
A munkavállalók tűzvédelmi továbbképzését évi egy alkalommal kell elvégezni, melyre a
tematikát a tűzvédelmi szaktanácsadó állítja össze, az oktatást a tűzvédelmi szaktanácsadó
valamint az oktatási tematika alapján az egységvezető végzi el. A tűzvédelmi oktatás
igazolására a melléklet szerinti tűzvédelmi oktatási naplót kell kitölteni.
Az a munkavállaló, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az
előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem
foglalkoztatható.
III. fejezet
1.
Tűzveszélyességi osztályba sorolással összefüggő feladatok
A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása szempontjából a működési
területen használt anyagokat, illetőleg a tevékenységet, továbbá a helyiségeket, a szabad
tereket, a tűzszakaszokat, továbbá az épületeket, a műtárgyakat, az építményeket, a
létesítményeket tűzveszélyességi osztályba kell sorolni.
A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál az Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapulvételével,
a tevékenység során előállított, feldolgozott, használt vagy tárolt anyagok
tűzveszélyességének jellemzőit, illetőleg a rendeltetés szerinti tevékenységet kell figyelembe
venni.
A bérlemények esetében a bérlő tevékenységi körében végzi el a tűzveszélyességi osztályba
sorolását, melynek egy példányát a létesítmény tűzvédelmi szervezetének eljuttatja. Az
összesített tűzveszélyességi osztályba sorolást a tűzvédelmi szaktanácsadó készíti el. A
bérlemények tűzveszélyességi osztályba sorolásában bekövetkező változás esetén az új
osztályba sorolást köteles a változtatás előtt 8 nappal leadni.
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2.
Tűzveszélyességi osztályok, osztályba sorolás elvei
„Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes” (jelzése: „A”) tűzveszélyességi osztályba tartozik:
Az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.
törvény és a végrehajtási rendelete szerint fokozottan tűzveszélyes vagy tűzveszélyes
veszélyességi osztályba sorolt;
Az az anyag, amelynek bármely halmazállapotban heves égése, robbanása, indító (iniciáló)
gyújtásra vagy más fizikai, kémiai hatásra bekövetkezhet;
Az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van, vagy üzemi
hőmérséklete eléri vagy meghaladja a nyílttéri lobbanáspontját, azaz Tü ≥ Tlpnyt és Tü > 35
°C;
Az a gáz, gőz, köd, amelynek alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához viszonyítva
legfeljebb 10%;
Az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az előző bekezdésben meghatározott
tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák,
és e tevékenység közben az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulhatnak elő;
A 100 m3/h-nál nagyobb összesített névleges teljesítményű, lemezházas gázmérő(k)
helyisége;
Az a helyiség, amelyben nyitott akkumulátorokat helyeztek el (telepítettek) vagy töltenek, és
nincs hatékony szellőztetése;
A PB-gáz cseretelep.
„Tűz- és robbanásveszélyes” (jelzése: „B”) tűzveszélyességi osztályba tartozik:
Az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.
törvény és a végrehajtási rendelete szerint kevésbé tűzveszélyes veszélyességi osztályba
sorolt;
Az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez;
Az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja legalább 21 °C, nyílttéri
lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt
van, de nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke, azaz Tü <
Tlpnyt, Tü > Tlpnyt –20 °C és Tü > 35 °C;
Az a gáz, gőz, köd, amelynek alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához viszonyítva
10%-nál nagyobb;
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Az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a)–d) pontban meghatározott
tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák,
és e tevékenység közben ezek az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulhatnak elő;
A port vagy kisméretű anyagrészeket elszívó, leválasztó rendszer, porkamra, ha benne
az elszívott anyag a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez.
„Tűzveszélyes” (jelzése: „C”) tűzveszélyességi osztályba tartozik:
Az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) legfeljebb
300 °C;
A legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok és a világításra használatos
petróleum;
Az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, de
legfeljebb 150 °C, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °Ckal, de legfeljebb 50 °C-kal kisebb, azaz Tü > Tlpnyt
–20 °C, Tü > Tlpnyt –50 °C és Tü > 35 °C;
Az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével;
Az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az előző bekezdésekben
meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy
forgalomba hozzák;
Az üzemanyagtöltő állomások.
„Mérsékelten tűzveszélyes” (jelzése: „D”) tűzveszélyességi osztályba tartozik:
Az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) 300 °C-nál
nagyobb;
Az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 150 °C-nál magasabb, vagy
üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt több mint 50 °C-kal van, azaz Tü <
Tlpnyt –50 °C és Tü > 35 °C;
Az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem
állapítható meg, és éghető anyagtartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál
kisebb;
Az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az előző bekezdésekben
meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy
forgalomba hozzák, továbbá, ahol nyílt lánggal üzemelő tüzelőberendezést használnak;
Az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, amelyben nem éghető anyagot 300 °C felett
dolgoznak fel;
A közösségi és lakóépület, tűzszakasz;
Gépjárműtároló (építmény, tűzszakasz, szabadtér);
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Állattartó helyiség.
„Nem tűzveszélyes” (jelzése: „E”) tűzveszélyességi osztályba tartozik:
A nem éghető anyag;
Az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol nem éghető anyagot 300 °C alatti
hőmérsékleten előállítanak, feldolgoznak, használnak, tárolnak vagy forgalomba hoznak.
3.
Részletes tűzveszélyességi osztályba sorolás elvei
A működési terület részletes tűzveszélyességi osztályba sorolását a következő elvek alapján
kell elvégezni:
A tűzveszélyességi osztályba sorolást a melléklet szerinti táblázatban kell elkészíteni.
A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál az alapterületeket a legmagasabb osztályból a
legalacsonyabb osztály felé haladva kell összesíteni, és azt a tűzveszélyességi osztályt kell
választani, amelyiknél az összesített alapterületek meghaladják a 40%-ot.
A helyiség abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó veszélyességi
övezetek az előzőek szerint összesített alapterületei a helyiség alapterületének 40%-át
meghaladják.
III. fejezet
1.
Tűzjelzéssel összefüggő feladatok
Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a
tűzoltóságnak, ha erre nincs lehetőség, a rendőrségnek, mentőszolgálatnak, polgármesteri
hivatalnak.
A tűzjelzéshez, segítségkéréshez a törvény értelmében bárki köteles híradási eszközét
rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járműveikkel segítséget nyújtani.
A tűzjelzési lehetőség a tűzoltósághoz a következő módon biztosított:
A városjogos telefonvonallal rendelkező telefonkészülék helyei, amely segítségével a 105-ös
telefonszámon a Tűzoltóság értesítése megtörténhet a tűzriadó tervben vannak leírva.
A tűzjelzésre szolgáló stabil készülékeknél a tűzoltóság hívószámát jól láthatóan fel kell
tüntetni. (Tűzoltóság hívószáma: 105), illetve a rendelet szerinti piktogramot el kell helyezni.
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A bérleményekben is, a tűzjelzésre szolgáló telefonkészülékeknél, a tűzjelző központ mellet, a
tűzoltóság hívószámát jól láthatóan fel kell tüntetni (Tűzoltóság hívószáma: 105), illetve a
rendelet szerinti biztonsági jelet (piktogramot) is el kell helyezni.
A tűzjelzéskor, kárjelzéskor az alábbiakat kell közölni a jelzést vevővel:
A tűzeset, káreset pontos helyét, címét.
Mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve?
Emberélet veszélyben van-e?
A jelző nevét, a jelzésre használt távbeszélő készülék számát.
Aki a tűzjelzésre használható telefonok meghibásodását észleli, haladéktalanul köteles
jelenteni vezetőjének, akik ezt követően a javításra haladéktalanul intézkedni kötelesek.
IV. fejezet
1
A tűzoltással összefüggő feladatok
A keletkezett tüzek oltásában, a műszaki mentésben a dolgozók életkoruk, egészségi, fizikai
állapotuk alapján elvárható személyes részvételükkel, tudásuk szerinti adatok közlésével
kötelesek közreműködni.
Azokat a változásokat, amelyek a tűzoltást befolyásolják (út, közművezetékek elzárása,
forgalomelterelés stb.) az erre hivatott személynek (aki a létesítmény részéről a tevékenységet
irányítja, vagy felügyeli) kötelessége a Tűzoltóságnak szóban azonnal és ezt követően írásban
is bejelenteni.
Tűz esetén a tűzoltás vezető utasítását a munkavállalók kötelesek az előzőek szerint
végrehajtani, a tűzeset eloltásához szükséges információkat legjobb tudásuk szerint a tűzoltás
vezető tudomására hozni. A tűzoltás felelős vezetője csak a tűzoltóság tagja lehet, aki szükség
szerint a vezetésbe a létesítmény szakemberét bevonhatja.
Tűz esetén az jelen lévő vezető elsődleges feladata a keletkezhető tűz oltásának megkezdése,
a melléklet szerinti tűzriadó tervben meghatározott tűzvédelmi feladatokat elvégezni.
Tűz esetén a kiürítését, a tűzriadó terv szerint kell, elrendelheti.
2.
A műszaki mentéssel összefüggő feladatok
A műszaki mentések jelzésére, a jelzés feltételeinek biztosítására, a műszaki mentésben való
részvételre, irányítására a tűzoltással összefüggő feladatok címszó alattiak vonatkoznak.

3.
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Tűzriadó tervvel összefüggő feladatok
A tűzriadó tervnek tartalmaznia kell:
A tűzjelzés módját;
A tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény
elhagyásának módját;
A tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás
és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);
A főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);
A létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint az építmény, építményrész szintenkénti
alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók
(kapcsolók) és a vízszerzési helyek, a kiürítési útvonalak és a meghatározottak szerinti
esetekben a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével.
A tűzriadó tervben foglaltak végrehajtását évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak
eredményét írásban rögzíteni kell.
A tűzriadó tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni.
A meghatározott helyek közösségi terein, el kell helyezni az épület elhagyásának lehetőségét
(menekülési útvonal) tartalmazó alaprajzot és annak szöveges leírását vagy olyan kivonatát,
amely az adott helyiség, épület biztonságos elhagyásának irányáról, módjáról tájékoztatást ad.
A tűzriadó terv helyszínrajzán az 50 főnél nagyobb befogadó képességű helyiségek maximális
létszámát fel kell írni.
V. fejezet
1.
Tűzveszélyes tevékenység végzésével összefüggő feladatok
Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő,
erre a célra alkalmas helyen szabad végezni.
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján
szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata. Az alkalomszerű
tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység
időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött
munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és
előírásokat. A tűzveszélyes munkavégzés engedélyezésére szolgáló nyomtatvány a
mellékletben található.
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A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a a
következő pontban meghatározottak szerint kell elvégezni.
Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi
szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra,
előírásokra kioktatott személy végezhet. A tűzvédelmi szakvizsga meglétét az alkalomszerű
tűzveszélyes munkavégzés engedély kiadása során vizsgálni kell.
A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak
befejezéséig a munkát elrendelő – szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.
A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas
tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét
tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami
tüzet okozhat.
A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a
környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.
A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem lehet.
Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és
felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható,
illetőleg a tűz eloltható.
2.
Alkalomszerű tűzveszélyem munkavégzés engedélyezésével összefüggő feladatok
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (hegesztés, forrasztás, szemét, gaz égetését stb.) az
alábbiak engedélyezhetnek:
Valamennyi területen jogosult tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére:
Igazgató
Saját hatáskörében:
Gondnok
A tűzveszélyes tevékenység engedélyezését megelőzően a tűzvédelmi szaktanácsadó
szakvéleményét ki kell kérni, az engedélyezett terület bejárásán az engedélyt adónak és a
munkát végzőnek jelen kell lennie.
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Külső munkavállaló által végzett tűzveszélyes tevékenység engedélyezése
A külső munkavállaló által végzett tűzveszélyes tevékenység végzésének engedélyezése a
külső munkavállaló igazgatójának vagy megbízottjának a feladata.
A külső vállalkozó által kiadott tűzveszélyes munkavégzési engedélyt a munkavégzés helye
részéről az előzőekben felsorolt engedélyezőnek kell láttamoznia, az engedélyezésbe be kell
vonni azt a vezetőt, akinek a területén a külső vállalkozó a munkát végzi. A láttamozással
egyidejűleg az engedélyt a helyi sajátosságoknak megfelelő tűzvédelmi előírásokkal ki kell
egészíteni. A kiegészítés történhet munkavégzési engedély formájában is, de annak számát a
külső munkavállaló engedélyének tartalmaznia kell. A formátumot a melléklet tartalmazza.
4.
Egyéb tűzveszélyes tevékenység végzésével összefüggő feladatok
Egyéb tűzveszélyes tevékenység végzését (pl. hulladék, gaz égetése) a tűzvédelmi
szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezheti. A kioktatás tényét a mellékletben lévő
tűzvédelmi oktatási naplóban kell rögzíteni.
A tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező az ott keletkezett tűz oltására alkalmas
tűzoltó-felszerelést, készüléket köteles biztosítani. Külső munkavállaló esetén az előzőek
biztosítása a külső vállalkozó feladata. A megfelelő tűzvédelmi felszerelések biztosítása úgy
történhet, hogy a munkavégzés környezetében elhelyezett tűzvédelmi felszerelések, eszközök
helyükről való elmozdítása ne következzen be, így a szükséges felszerelést, eszközt
többletként kell a munkavégzés helyszínén elhelyezni.
A tűzveszélyes tevékenység befejezését az engedély kiadójának be kell jelenteni.
VI. fejezet
1.
Dohányzásra vonatkozó szabályok
Égő dohány neműt, gyufát tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol, az, tüzet, vagy
robbanást okozhat.
Dohányozni nem szabad a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, továbbá ott,
ahol az, tüzet, vagy robbanást okozhat. A dohányzási tilalmat a helyiségek bejáratainál a
rendeletnek megfelelő táblával jelölni kell.
A dohányzásra kijelölt helyen dohányzóhely feliratot kell elhelyezni. A dohányzásra kijelölt
helyen nem éghető anyagú edényt kell elhelyezni az égő cigarettavégek részére. A
dohányzásra kijelölt helyen külön tűzoltó készüléket elhelyezni nem szükséges, annak
védelmét az elhelyezett tűzoltó készülékekkel kell megoldani.
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Dohányzó helyiségek a következő területeken találhatók:
A nemdohányzók védelmében hozott törvény alapján a létesítményekben kijelölt dohányzó
helyet nem lehet létesíteni!

VII. fejezet
1.
Kiürítéssel kapcsolatos feladatok
A létesítmény úgy lettek kialakítva, hogy az ott tartózkodók tűz- vagy robbanás esetén
eltávozhassanak, illetve azok eltávolíthatóak. Ezt az állapotot a használat során állandóan meg
kell őrizni!
A létesítmény kiürítési útvonalára eső ajtói elé bármely anyagot, árut még átmenetileg sem
lehet lehelyezni. Aki ilyet tapasztal, haladéktalanul köteles intézkedni az azonnali
eltávolításra.
A létesítmény kiürítésére tűzriadó terv készült, melynek gyakorlását évi egy alkalommal kell
elvégezni, a kiürítés gyakorlás tapasztalatait jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A kiürítés
jogszabályban előírt normaideje első szakasz esetén és, második szakasz esetén biztosítandó.
A kiürítés gyakorlás alkalmával, valamint tényleges kiürítés (tűzeset, káreset, bombariadó)
során a megváltozott képességű személyek eltávozását a tűzriadó tervben rögzítettek szerint
kell elvégezni, az segítse, akinek a területén ilyen személy tartózkodik.
A kiürítési terv helyszínrajzát a létesítmény bejáratainál az állandó tájékoztatás céljából ki
kell helyezni. A kihelyezett helyszínrajzon az 50 fő feletti személyek befogadására szolgáló
helyiségeket jelölni kell és az ott tartózkodó maximális létszámot be kell írni.
A kiürítés, valamint a tűzoltói beavatkozás során fontos tűzvédelmi biztonsági jelzéseket
az előzőekben foglaltaknak megfelelő világító, vagy megvilágított módon, szabványos
biztonsági jelzésekkel (piktogrammal és szükség szerint kiegészítő felirattal) kell ellátni.
2.
Az 50 főnél nagyobb befogadó képességű helyiségek meghatározása és maximális
befogadó képesség meghatározása kiürítés számítással
Kiürítés számítás szempontjából az alábbi egység méretezése válik kötelezővé: Tornaterem és az Aula
1.Helyiség megnevezése, elhelyezkedési helye az épületben: Tornaterem az épület jobb oldalán
helyezkedik el.
A helyiség a számítás szerint meghatározott maximális befogadó képessége: 298 fő
A helyiségben betartandó szabályok megtartásáért felelős személy: Fekete József
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2. Helyiség megnevezése, elhelyezkedési helye az épületben: Aula az épület közepén helyezkedik el.
A helyiség a számítás szerint meghatározott maximális befogadó képessége: 288 fő
A helyiségben betartandó szabályok megtartásáért felelős személy: Fekete József
A kiürítés számításnál az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, vonatkozó előírásait kell figyelembe
venni, amely alapján kell kiválasztani az alábbiakat:
Kiürítési idő megválasztása: III. tűzállósági fokozat, „D” tűzveszélyességi osztályú tűzszakasz, de
tömegtartózkodásra nem szolgál. Első szakasz megengedett ideje 1,5 perc, második szakasz
megengedett ideje 6 perc.
Haladási sebesség megválasztása: A tornateremben 30 m/min. Az aulában 16 m/min.

3.
Kiürítés számítás
Tornaterem és aula
A kiürítés első szakaszának számítása
A kiürítés első szakaszának időtartamát az útszakaszok hossza és az ajtók átbocsátó képessége alapján, a
tűzszakasz, létesítmény helyiségeire kell meghatározni.
Az első szakaszi kiürítés számítást a tornateremből és az aulából végeztük el.
A kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján:
n

t1a = ∑
i =1

ahol:

S il
≤ t1meg
vi

t 1a a legkedvezőtlenebb útvonalból és a haladási sebességből meghatározott idő percben (min)
S il
a fenti útvonal az egyes útszakaszok hossza egyenes útvonalon mérve méterben (m)
vi
az egyes útszakaszokhoz tartozó haladási sebességek a 2. táblázat alapján, m/min,
t 1meg
a kiürítés első szakaszára megengedett időtartam az 1. táblázat alapján.

Számítás:
Tornaterem
t 1a = n∑ i=1 S il / v i ≤ t 1meg
t 1a = 16/30 + 18,2/30 = 1,14 ≤ 1,5
Aula
t 1a = n∑ i=1 S il / v i ≤ t 1meg
t 1a = 21,26/16 = 1,32 ≤ 1,5
A kiürítés időtartama az ajtó átbocsátó képessége alapján
t1b =

ahol:

N1
≤ t1meg
kx1

t 1b a helyiségnek vagy a kijárathoz tartozó helységrész kiürítési időtartama az ajtók átbocsátó képessége alapján percben (min),
N1
a kijáratonként eltávolítandó személyek száma,
k a kijáratok átbocsátó képessége: 41,7 fő . m -1. min -1
x 1 az N 1 -hez tartozó kijárat szélessége, méterben (m).
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Számítás:
Tornaterem

t 1b = N l / kx 1 ≤ t 1meg
t 1b = 300 / 41,7 x 8,2 = 0,9 ≤ 1,5 min

Aula

t 1b = N l / kx 1 ≤ t 1meg
t 1b = 288 / 41,7 x 4,64 = 1,48 ≤ 1,5 min

A kiürítés megengedett időtartama
A

1

B

C
(t

Kiürítendő helyiség, tűzszakasz, építmény
Megnevezése

Kiürítési
szakasz

Első
szakasz
t1

I.-II.

III.

IV.-V.

1,5

1,0

0,75

2,0

1,5

1,0

Legfeljebb 5000 m3

2,0

1,5

1,0

5 001 – 10 000 m3 között

Nagyforgalmú, vagy tömegtartózkodásra szolgáló, valamint
„A – B” tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségek.
Huzamos tartózkodásra szolgáló, vagy „C–E”
tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségek.

4

Egyszintes csarnok 1/. 2/,

5

ha a belső térfogata

6
7

2,5

2,0

1,5

3

3,0

2,5

2,0

3

3,5

3,0

2,5

4,0

3,5

–

10 001 – 20 000 m között

8

20 001 – 40 000 m között
3

9

E

A kiürítés megengedett időtartama
meg ) I –V. tűzállósági fokozatba sorolt
tűzszakaszból, épületből, vagy
építményből perc

2
3

D

40 001 – 80 000 m között
3

10

80 001 – 160 000 m között

4,5

4,0

–

11

160 000 m3 felett

5,0

4,5

–

Nagyforgalmú, vagy tömegtartózkodásra szolgáló, valamint
„A – B” tűzveszélyességi osztályba sorolt tűzszakaszok,
épületek.

6,0

5,0

1,5

13

Huzamos tartózkodásra szolgáló, vagy „C–E”
tűzveszélyességi osztályba sorolt tűzszakaszok, épületek.

8,0

6,0

2,5

14

Szabadtéri rendezvények veszélyeztetett területei

12

Második
szakasz
t2

4,0

1/ Csak akkor, ha legalább két közvetlenül a szabadba nyíló kijárati ajtókkal és hatásos hő- és füstelvezetővel rendelkezik.
2/ Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztály esetén a megengedett kiürítési időtartamot 25%-kal csökkenteni kell.

Kiürítési sebességek

1

A

B

A helyiségben, vagy a veszélyeztetett területen egy főre jutó
alapterület (m2)

Vízszintes haladási sebesség
m/min

2
3

C

D

Haladás lépcsőn,
m/min
lefelé

fölfelé

1-ig

16

10

8

1 felett 25-ig

30

20

15

25 felett

40

20

15
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Kiürítéshez számításba vett személyek
A

B

C

Rendeltetés

Fő/m ,
egyéb

6.

Előcsarnokok általában

2 fő/1 m

8.

Kiállítóterek. (múzeum, kiállítás, galéria)
kiállító helyiségei

1 fő/2 m2

9.

Éttermek és többcélú termek

1fő/1,5
m2

A megadott adat a legkedvezőtlenebb, ülőhely nélküli
elrendezésre vonatkozik

10.

Diszkók, popkoncertek, szabadtéri
tömegrendezvények ülőhelyek nélkül

4 fő/m2

A látogatók rendelkezésére álló, a rögzítetten beépített
bútorokkal csökkentett nettó hasznos alapterület

2

Megjegyzés
különösen stadionok, színházak, középületek esetén
2

A tűzszakasz vagy épület befogadóképességéhez legalább a
fenti létszám felét szükséges figyelembe venni

4.
A kiürítés számítás alá vont helyiség használati szabálya és annak betartásáért felelős
feladata
A helyiség a részletes tűzveszélyességi osztályba sorolásnál meghatározott tűzveszélyességi
osztályba került besorolásra.
Helyiség megnevezése: Tornaterem
A helységek befogadó képessége a mellékelt kiürítés számítás alapján: 298 fő
A helység előírásainak betartásáért, helyiség használatáért felelős személy neve, beosztása:
A rendezvényszervező részéről felelős:
Neve: Fekete József
Beosztása: Igazgató
Elérhetősége: 20/ 916-9534
Helyiség megnevezése: Aula
A helységek befogadó képessége a mellékelt kiürítés számítás alapján: 288 fő
A helység előírásainak betartásáért, helyiség használatáért felelős személy neve, beosztása:
A rendezvényszervező részéről felelős:
Neve: Fekete József
Beosztása: Igazgató
Elérhetősége: 20/ 916-9534
A helyiség rendeltetése vegyes, így lehet előadásokat, értekezleteket tartani benne. Ugyan
akkor egyéb táncos szórakoztató előadások megtartására is igénybe vehető.
A kijárati ajtók száma összesen Tornaterem és az Aulánál szintén 4 db. Ez az ajtó állandóan
szabadon kell tartani. A hozzájutást és az azon kijutást biztosítani kell. Ennek érdekében
rendezvények alkalmával azt ki kell nyitni.
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Az ajtónál szélfogó függönyt úgy kell elhelyezni, hogy az szükség esetén egy mozdulattal
szétnyitható legyen és az ajtó keresztmetszetét ne szűkítse. A függöny nem érhet a földig.
Rendezvények alkalmával az asztalokat, székeket úgy kell elhelyezni, hogy a kiürítésre
számításba vett ajtó szélességének megfelelő út szabadon maradjon.
A ruhatárolás céljára szolgáló asztal előtt legalább 3 m széles területet állandóan szabadon
kell hagyni.
A terem kialakítását két módon lehet elvégezni: Abban az esetben, ha a széksorokat úgy
helyezik el, hogy a széksorokat egy oldalról lehet megközelíteni, úgy egy sorban legfeljebb 0
db szék helyezhető el. Abban az esetben, ha a széksorok két oldalról közelíthetők meg, úgy
egy sorban 0 fő ülőhely helyezhető el.
A széksorral feltöltött részt úgy kell kialakítani, hogy a helyiséget és az épületet a számított
időn belül el lehessen hagyni.
A rendezvénynek (eseménynek) szabadon hagyott rész és az első széksor között legalább 1,2
m széles közlekedési utat kell megtartani.
Abban az esetben, ha az ülőtéri részen szőnyeget helyeznek el, azt a padlóhoz kell rögzíteni.
Az ülőtéri részen a kijárat felé mutató nyilakat kell elhelyezni a kiürítés biztonsága érdekében.
Az épületben díszletanyagok nem kerülnek tárolásra azok esetenként az előadást szervezők
hozzák a helyszínre. A díszletek lángmentesítéséről az előadás megkezdése előtt meg kell
győződni, arról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni.
Az ülőtéri részen előadás közben a dohányzás tilos. Abban az esetben, ha az előadás igényli a
dohányzást, úgy gondoskodni kell a terem megfelelő részén a megfelelő vízzel telt edényről,
melyben a dohány nemű biztonsággal eloltható. Ilyen rendezvények alkalmával, készenlétben
kell tartani legalább 1 db 2 m2 nagyságú takaróponyvát, és legalább 1 db 6 kg-os ABC jelű
porral oltó tűzoltó készüléket.
VIII. fejezet
1.
Tűzoltó készülék, felszerelés
Az elhelyezett tűzoltó készülékekről a jogszabály szerinti nyilvántartást el kell készíteni. A
nyilvántartás alapján a tűzvédelmi szaktanácsadó által a negyedéves készenlétben tartói
vizsgálatokat el kell végezni.
Tűzoltó készülékek elhelyezésének elvei:
Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, veszélyességi övezetben
minden megkezdett 50 m2 alapterület után;
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A "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, tűzszakaszban, illetve szabadterek
minden megkezdett 200 m2 alapterülete után;
A "D" tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, tűzszakaszban, illetve szabadterek
minden megkezdett 600 m2 alapterülete után.
A "C" és "D" tűzveszélyességi osztály esetén, ha a területén "A"-"B" tűzveszélyességi
osztályba tartozó övezet vagy helyiség található akkor az arra vonatkozó mennyiségű tűzoltó
készüléket kell elhelyezni.
A tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően a
veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes
állapotban tartani.
A közösségi építményben a falitűzcsap szekrény, vagy tűzoltó készülék tartó szekrény
kivételével – tűzoltó készüléket legfeljebb 1,35 m – talpmagasság – akadálymentes
elhelyezési magasságban kell rögzíteni. Helyéről eltávolítani, a rendeltetésétől eltérő célra
használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad.
A tűzoltó készüléket, berendezést, eszközt, felszerelést, anyagot jogszabály, illetve nemzeti
szabvány előírásai szerint azok hiányában félévenként kell ellenőrizni. Az ellenőrzés a
tűzvédelmi szaktanácsadó által kerülnek elvégzésre.
Ha a tűzoltó készüléket, felszerelést, eszközt az előírt időre nem ellenőrizték nem tekinthető
üzemképesnek.
A tűzoltó készülékeket, felszereléseket, a tűzjelző és oltóberendezéseket a hatályos
jogszabályban, szabványokban foglalt biztonsági jellel kell utánvilágító, vagy világító
biztonsági jellel megjelölni. A biztonsági jeleket mindenesetben a tűzoltó berendezés fölé 2,02,5 m magasságban kell felszerelni, hogy a biztonsági jel akkor is látható legyen, ha az
átmenetileg takarásban van.
Az építmény, épület üzemeltetője köteles a biztonsági jeleket karbantartani, a világító jelek
működését, működőképességét a vonatkozó műszaki követelményben, ezek hiányában a
gyártó által előírt rendszerességgel ellenőrizni, azt ellenőrzési naplóban dokumentálni,
továbbá a biztonsági jeleket a körülmények változásaiból adódóan vagy elhasználódásuk
miatt szükségszerűen cserélni, illetőleg a meglétükről meggyőződni. Az ellenőrzést e
mellékelt szerinti formában kell rögzíteni.
IX. fejezet
1.
Világító berendezés
A "C" tűzveszélyességi osztályban tűzet nem okozó világítást szabad csak alkalmazni.
A "D" és "E" tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben bármilyen világítás
használható.
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Az előző tételhez kapcsolódóan a létesítmény területén a nyílt lángú világító eszköz
használatát nem engedélyezem.
A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a
környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.
A villamos világítást a szabvány előírásainak megfelelően kell létesíteni és használni.
A biztonsági és irányfény világítás kiépítésre került. Az irányfény világító testeket
sorszámmal kell ellátni, melyről a melléklet szerinti nyilvántartást kell készíteni.
Az irányfény világító testek vizsgálatát havonta el kell végezni. Dokumentálását a
nyilvántartó naplóban a melléklet szerint kell elvégezni.
A létesítmény villamos berendezéseit a szabványoknak megfelelően kell létesíteni, használni
és felülvizsgálni.
A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az, az
éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá, ezen
kapcsolók, ki és bekapcsolt helyzetét, meg kell jelölni.
A villamos gépet, berendezést és készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni,
használaton kívül helyezésük esetén, üzemekben pedig, a napi munka befejezése után a
villamos hálózatról le kell választani. A leválasztás elvégzését az osztályvezetők kötelesek
ellenőrizni.
A villamos berendezéseket az alábbiakban felsoroltak szerint kell tűzvédelmi szempontból
felülvizsgáltatni:
Az "A"-"B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren háromévenként, a
"C","D","E tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren hatévenként.
A villamos berendezések szabványszerű állapotának
érvényességénél a naptári nap kell figyelembe venni.

tűzvédelmi

felülvizsgálat

A villamos berendezések szabványszerű állapotának tűzvédelmi felülvizsgálatát a megfelelő
képesítéssel rendelkező személy végezheti.
A szabványossági vizsgálatok által feltárt hibákat, ha azok közvetlen tűz- vagy
robbanásveszélyt jelentenek, azonnal meg kell szüntetni, erre az anyagi fedezet megteremtése
azon központi fenntartási vezetés feladata. Az azonnali megszüntetést nem igénylő hibák
megszüntetése egy év időtartam alatt történjen meg, erre ütemtervet kell készíteni, melynek
alapján a pénzügyi tervben a megszüntetési összeget köteles előállítani.
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2.
Villám és sztatikus feltöltődés elleni védelem
A létesítmény villámvédelmi rendszere külön kialakított egyedi felfogókból álló
villámvédelmi rendszer. Az épületre a jogszabálynak megfelelő villámvédelmi rendszerrel
van ellátva. A földelési hálózat az egész területen összefüggő földeléssel biztosított.
A villámvédelmi berendezést – ha jogszabály másként nem rendelkezik az LPS I és LPS II
osztály esetén legalább háromévenként, egyéb esetben legalább hatévenként, tűzvédelmi
szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban
meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melyek tényét hitelt érdemlő módon igazolni
kell. Az anyagiak biztosítása az előzőekben leírtak szerint történik.
X. fejezet
1.
Tűzoltási út, terület és egyéb utak
A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, állandóan szabadon és
olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és
működtetésére.
Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű
nyitó- és zárószerkezetét, a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni
még átmenetileg sem szabad.
A menekülési útvonal leszűkítése – a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség méretéig –,
továbbá ott éghető anyag tárolása, burkolat elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélyével
történhet.
A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket – kivéve a legfeljebb 50
fõ tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat –, míg a
helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad.
4.
Szellőztetés
A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos.
5.
Közösségi létesítmények, kiállítás, vásár
A művelődési, a sport-, az oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az
eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre (vásár, bemutató, kiállítás), valamint az 500
főnél nagyobb befogadóképességű nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségben
tartott alkalomszerű kulturális és sport rendezvényekre (színi, zenekari, cirkuszi előadás,
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táncos összejövetel, diszkó, koncert) a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági
intézkedéseket a rendezvény szervezője, rendezője köteles írásban meghatározni és a
rendezvény időpontja előtt 15 nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes hivatásos
önkormányzati tűzoltóságnak megküldeni.
A rendezvény szervezője által készített tűzvédelmi előírások a következőket tartalmazzák:
a kiürítés számítást,
a tűzterhelés számítást,
a rendezvény helyszín léptékhelyes alaprajzait és helyszínrajzát, a kiürítési útvonalak,
tűzoltási felvonulási utak és terület feltüntetésével,
a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait,
a tűz esetén szükséges teendőket, és
a tűz jelzésének és oltásának módját.
A rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi előírásait tartalmazó iratokat és azok mellékleteit
a rendezvényt követően legalább egy évig meg kell őrizni.
Az ipari, a kereskedelmi, vagy mezőgazdasági vásár területén biztosítani kell a
tűzoltójárművek közlekedéséhez szükséges utat. A létesítmények kiürítési útvonalait és
kijáratait – a várható legnagyobb látogatási létszám figyelembevételével –, számítás
alapján kell méretezni. A rendező szervnek a létesítményekre és szabadtérre elrendezési
tervet kell készíteni, és azt előzetesen, tájékoztatás céljából az illetékes hivatásos
önkormányzati tűzoltó-parancsnokságnak meg kell küldeni.
XI. fejezet
A helyiségre, tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások
1.
Irodahelyiség tűzvédelmi használati szabályai
A létesítmény területén lévő irodákat az Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében a
részletes tűzveszélyességi osztályba sorolásban rögzített tűzveszélyességi osztályba
sorolom be.
A helyiségben a dohányzás tilos!
A helyiségben az irodai tevékenységhez nem kapcsolható éghető anyagot és éghető
folyadékot még ideiglenes jelleggel sem lehet tárolni.
A helyiségben csak az irodai tevékenységhez kapcsolódó éghető anyagokat lehet tárolni a
szükséges mennyiségben. Az iratokat lehetőleg iratfűzőben szorosan lezárva kell tárolni, hogy
tűz esetén a lapok közé a lángok nehezen juthassanak.
Elektromos főzőlap, kávéfőző használata megengedett, de az alá nem éghető anyagú
hőszigetelő alátétet kell helyezni.
A villamos berendezést, kapcsolót, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz
vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad. Ennek érdekében
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az irodában elhelyezett székeket minden esetben a hozzá tartozó íróasztal, berendezési tárgy
mellett rendeltetése szerint kell elhelyezni.
A helyiség berendezési tárgyait úgy kell elhelyezni, hogy a biztonságos közlekedésre (kb. 80
cm) elegendő út állandóan szabadon maradjon.
Az iroda bejárati ajtajához közel, jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően 1 db 6 kg-os (ABC
jelű) porral oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
A tevékenység befejezése után, valamint a napi munka befejezésekor, eltávozás előtt a
helyiséget utolsónak elhagyó személynek a villamos gépeket, berendezéseket és egyéb
készülékeket ki kell kapcsolnia, illetve a villamos hálózatról le kell választania. Hétvégét
megelőző utolsó munkanapon, illetve hosszabb munkaszünetet megelőző utolsó munkanapon
az összes elektromos berendezést a villamos hálózatról le kell választani.
A helyiséget utolsónak elhagyó személy köteles meggyőződni arról, hogy a helyiségben olyan
körülmény, ami tüzet okozhat eltávozása után, nem marad. Köteles a helyiségből a hamutálat
kivinni az csak kiürített állapotban maradhat a helyiségben. Hamutálat a helyiségben lévő
szeméttartóba üríteni nem lehet, azt csak a szabadban elhelyezett szeméttárolóba lehet üríteni.
Az irodában lévő fővonalú telefonkészülék mellett a tűzoltóság hívószámát, mely 105 jól
láthatóan el kell helyezni a tűzbejelentő telefon piktogrammal egyetemben.
2.
Öltözőre vonatkozó tűzvédelmi szabályzat
A létesítmény területén lévő öltözőket az Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében a
részletes tűzveszélyességi osztályba sorolásban rögzített tűzveszélyességi osztályba
sorolom be.
Az öltöző területén a dohányzás és a nyílt láng használata tilos! A dohányzási tilalomra
figyelmeztető feliratot a bejárati ajtónál el kell helyezni.
Felirat az alábbi legyen:

Tűzveszélyes!
Nyílt láng használata és a dohányzás tilos!

Az öltöző területére éghető folyadékot, éghető anyagot a munkavállalók ruházatán kívül
bevinni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
Az öltözőben a ruhákat csak a kijelölt helyen lehet tárolni, ülőalkalmatosságon a tárolás tilos!
Lehetőség szerint az ülőalkalmatosságon ruhafélét még ideiglenesen sem célszerű tárolni.
Az öltöző bejáratának közelében könnyen hozzáférhető, jól látható helyen 1 db 6 kg-os (ABC
jelű) porral oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
A tűzoltó készüléket rendeltetésétől eltérő célra használni nem szabad.
Az öltözőben a szekrények és ülőalkalmatosságok mentén kialakított közlekedési utakat
állandóan biztosítani kell, azokat leszűkíteni még átmeneti jelleggel sem lehet.
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A villamos berendezések kapcsolóit, a tűzoltó készüléket, továbbá az azokhoz vezető utakat
eltorlaszolni, leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
Az öltöző területén kávéfőzőt, villamos főzőlapot üzemeltetni tilos! Hajszárító berendezést
üzemeltetni lehet, de azt a szekrényben csak teljesen kihűlt állapotban lehet elhelyezni.
Eltávozás előtt a helyiséget utolsónak elhagyó személy köteles a helyiség áramtalanítását
elvégezni, köteles meggyőződni arról, hogy a helyiségben tüzet okozó körülmény nem
maradt.
3.
Raktárakra vonatkozó tűzvédelmi szabályzat
A létesítmény területén lévő raktárakat az Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében a
részletes tűzveszélyességi osztályba sorolásban rögzített tűzveszélyességi osztályba
sorolom be.
A raktárak egymástól különböző struktúrát hordoznak magukban, ezért jelen szabályzatba
főbb raktározási formákat alakítok ki, és azoknak, a használati szabályait határozom meg. Az
itt speciálisan nem szabályozott esetekben az általános részben leírtak a mértékadóak.
Vegyes raktár használati szabályai
A vegyes raktár használata folyamán az előforduló valamennyi anyag raktározására szolgál.
Ennek megfelelően figyelemmel kell lenni a különböző anyagok egymásra hatására, és
ezeknek megfelelően kell a tárolási egységeket, méreteket, mennyiségeket kialakítani.
A raktárat úgy kell kialakítani, hogy a különböző halmazállapotú anyagok külön területre
kerüljenek elhelyezésre, ennek megfelelően az általános részben leírtakat maradéktalanul be
kell tartani.
A különböző halmazállapotú anyagok tárolási egységeinek váltásakor a polcrendszereket
lehetőség szerint meg kell szakítani. Ott, ahol erre lehetőség nincs a tárolási egységek között
legalább 1 m távolságot kell megtartani. A polcrendszerek megszakítása között legalább 0,5
m távolságot kell megtartani.
4.
Rendezvények tűzvédelmi szabályzata
A létesítmény területén lévő helységeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében a
részletes tűzveszélyességi osztályba sorolásban rögzített tűzveszélyességi osztályba
sorolom be.
A helyiség rendeltetése vegyes, így lehet előadásokat, értekezleteket tartani benne. Ugyan
akkor egyéb táncos szórakoztató előadások megtartására is igénybe vehető.
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A kijárati ajtók száma összesen 4 db. Ez az ajtó állandóan szabadon kell tartani. A hozzájutást
és az azon kijutást biztosítani kell. Ennek érdekében rendezvények alkalmával azt ki kell
nyitni.
Az ajtónál szélfogó függönyt úgy kell elhelyezni, hogy az szükség esetén egy mozdulattal
szétnyitható legyen és az ajtó keresztmetszetét ne szűkítse. A függöny nem érhet a földig.
Rendezvények alkalmával az asztalokat, székeket úgy kell elhelyezni, hogy a kiürítésre
számításba vett ajtó szélességének megfelelő út szabadon maradjon.
A ruhatárolás céljára szolgáló asztal előtt legalább 3 m széles területet állandóan szabadon
kell hagyni.
A terem kialakítását két módon lehet elvégezni: Abban az esetben, ha a széksorokat úgy
helyezik el, hogy a széksorokat egy oldalról lehet megközelíteni, úgy egy sorban legfeljebb
298 szék helyezhető el. Abban az esetben, ha a széksorok két oldalról közelíthetők meg, úgy
egy sorban 10 ülőhely helyezhető el.
A széksorral feltöltött részt úgy kell kialakítani, hogy a helyiséget 1,5 percen belül, az épületet
pedig 6 percen belül el lehessen hagyni.
A rendezvénynek (eseménynek) szabadon hagyott rész és az első széksor között legalább 1,2
m széles közlekedési utat kell megtartani.
Abban az esetben, ha az ülőtéri részen szőnyeget helyeznek el, azt a padlóhoz kell rögzíteni.
Az ülőtéri részen a kijárat felé mutató nyilakat kell elhelyezni a kiürítés biztonsága érdekében.
Az épületben díszletanyagok nem kerülnek tárolásra azok esetenként az előadást szervezők
hozzák a helyszínre. A díszletek lángmentesítéséről az előadás megkezdése előtt meg kell
győződni, arról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni.
Az ülőtéri részen előadás közben a dohányzás tilos. Abban az esetben, ha az előadás igényli a
dohányzást, úgy gondoskodni kell a terem megfelelő részén a megfelelő vízzel telt edényről
melyben a dohány nemű biztonsággal eloltható. Ilyen rendezvények alkalmával, készenlétben
kell tartani legalább 1 db 1 m2 nagyságú takaróponyvát, és legalább 1 db 6 kg-os ABC jelű
porral oltó tűzoltó készüléket.
5.
Aula eltérő rendezvény tartására vonatkozó tűzvédelmi szabályzata
A helyiség a részletes tűzveszélyességi osztályba sorolásnál meghatározott tűzveszélyességi
osztályba került besorolásra.
Az aula a mellékelt kiürítés számítás alapján 288 fő.
Az aula előírások betartásáért, helyiség használatáért felelős személy:
Neve: Fekete József
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Beosztása: Igazgató
Elérhetősége: 20/ 916-9534
A helyiség rendeltetése alapvetően tartózkodásra szolgál. A gazdasági szemlélet azonban
igazából vegyes használatot rendel a létesítményekhez, így lehet koncert kiállításokat, diszkót,
bált tartani benne.
A Aula kijárati ajtók száma 4 db. Ezeket az ajtókat, kijárati tereket állandóan szabadon kell
tartani. A hozzájutást és az azon kijutást biztosítani kell. Ennek érdekében rendezvények
alkalmával azokat ki kell nyitni. Lezárni mindaddig, míg abban személyek tartózkodnak tilos!
Az ajtóknál szélfogó függönyt elhelyezni nem célszerű, de, ha indokolt, akkor úgy kell
elhelyezni, hogy az szükség esetén egy mozdulattal szétnyitható legyen és az ajtó
keresztmetszetét ne szűkítse. A függöny nem érhet a földig.
Rendezvények alkalmával az asztalokat, székeket, kiállító pultokat, paravánokat,
reklámtáblákat, úgy kell elhelyezni, hogy a kiürítésre számításba vett ajtó szélességének
megfelelő út szabadon maradjon.
Az előző pontban leírtak elrendezésénél figyelembe kell venni a kijárati ajtók fölött
elhelyezett irányfény világító testek állandó láthatóságának biztosítását is.
A ruhatárolás céljára az előcsarnokban kialakított ruhatárat kell használni.
A nézőtéren történő székek elhelyezése a következő módon történhet:
Abban az esetben, ha a széksorokat úgy helyezik el, hogy a széksorokat egy oldalról lehet
megközelíteni, úgy egy sorban legfeljebb 288 szék helyezhető el.
Abban az esetben, ha a széksorok két oldalról közelíthetők meg, úgy egy sorban 10 ülőhely
helyezhető el.
Minden esetben a kijárati ajtókkal egyenes vonalban, annak szélességével megegyező
közlekedési utakat kell a széksorok között megtartani.
A nézőtéri részt úgy kell kialakítani, hogy a helyiséget 1,5 percen belül, az épületet pedig 6
percen belül el lehessen hagyni.
A nézőtéren, ha színpadi rész kerül kialakításra, abban az esetben az első széksor és a színpad
között legalább 1,2 m széles közlekedési utat kell megtartani.
Abban az esetben, ha a nézőtéri részen szőnyeget helyeznek el, azt a padlóhoz kell rögzíteni.
A szőnyeg tűzvédelmi követelményei legalább D fl -S1 minősítésű lehet.
A nézőtéri részen a kijárat felé mutató világító testeken nyilakat kell elhelyezni a kiürítés
biztonsága érdekében. Rendezvények megkezdése előtt a felelős személy azok üzemelését
minden esetben köteles ellenőrizni.
Az épületben díszletanyagok nem kerülnek tárolásra azok esetenként az előadást szervezők
hozzák a helyszínre. A díszletek lángmentesítéséről az előadás megkezdése előtt meg kell
győződni.
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A kialakított nézőtéri részen (játéktéren) rendezvény, előadás közben a dohányzás tilos.
Abban az esetben, ha az előadás igényli a színpadi dohányzást, úgy gondoskodni kell a
színpad hátsó részén a megfelelő vízzel telt edényről melyben a dohány nemű biztonsággal
eloltható.
A tűzjelzés céljára szolgáló telefon az épületben tartózkodó felelős személynél található.
6.
Tornaterem eltérő rendezvény tartására vonatkozó tűzvédelmi szabályzata
A létesítmény területén lévő tornaterem az Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében a
részletes tűzveszélyességi osztályba sorolásban rögzített tűzveszélyességi osztályba
sorolom be.
A tornaterem befogadó képessége a mellékelt kiürítés számítás alapján 298 fő.
A tornaterem előírások betartásáért, helyiség használatáért felelős személy:
Neve: Fekete József
Beosztása: Igazgató
Elérhetősége: 20/ 916-9534
A helyiség rendeltetése alapvetően sportrendezvények tartására szolgál. A gazdasági
szemlélet azonban igazából vegyes használatot rendel a létesítményekhez, így lehet koncert
előadásokat, kiállításokat tartani benne.
A tornateremben a tornaszerek elhelyezését minden esetben úgy kell elvégezni, hogy az
ajtók felé egyenes és leszűkítetlen út maradjon.
A szőnyegek elhelyezésénél törekedni kell arra, hogy az alapterület 1/3-ad részénél
nagyobb felületet ne fedjenek le egy időben.
A tornateremben elektromos berendezéseihez a felszerelések, szőnyegek ne kerüljenek.
A tornateremben éghető anyaggal történő díszítését mindenkor úgy kell elvégezni, hogy
azok könnyen eltávolíthatóak legyenek. A díszítő elemek között hézagokat kell hagyni.
7.
Szertár tűzvédelmi szabályzata
A létesítmény területén lévő szertárak az Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében a
részletes tűzveszélyességi osztályba sorolásban rögzített tűzveszélyességi osztályba
sorolom be.
A Tornaterem területén lévő raktárban az itt speciálisan nem szabályozott esetekben az
általános részben leírtak a mértékadóak.
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A raktár használata folyamán a Tornaterem előforduló valamennyi anyag raktározására
szolgál. Ennek megfelelően figyelemmel kell lenni a különböző anyagok egymásra
hatására és ezeknek megfelelően kell a tárolási egységeket, méreteket, mennyiségeket
kialakítani.
A raktárat úgy kell kialakítani, hogy a különböző halmazállapotú anyagok külön területre
kerüljenek elhelyezésre, ennek megfelelően az általános részben leírtakat maradéktalanul
be kell tartani.
A különböző halmazállapotú anyagok tárolási egységeinek váltásakor a polcrendszereket
lehetőség szerint meg kell szakítani. Ott ahol erre lehetőség nincs a tárolási egységek
között legalább 1 m távolságot kell megtartani. A polcrendszerek megszakítása között
legalább 0,5 m távolságot kell megtartani.
Éghető folyadékot a raktár területén tárolni nem lehet.
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I. sz. melléklet
Szín

PIROS

PIROS

Sárga

Alak

Jelentés

A jel színe

Tűzvédelmi
eszköz

Fehér

Tiltás

Fekete

Figyelmeztetés

Kék

Információs
jelek

Kék

Rendelkező
jelek

Zöld

Menekülési útirány,
elsősegély,
veszélyhelyzeti
eszköz, felszerelés

Fekete

Fehér

Fehér

Fehér
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II. sz. melléklet
ELLENŐRZÉSI NAPLÓ
a …………………………………………………………............................................... területén lévő irányfény
világító testek, utánvilágító táblák, utánvilágító biztonsági jelek havi ellenőrzéséről
Az irányfény világítás havi ellenőrzése során megvizsgálásra kerültek az alábbiak:
A világítótest, tábla, utánvilágító biztonsági jelek elhelyezésének, rögzítésének megfelelősége, a rálátás
irányából vizsgálva láthatóság megléte, a zöld színű azonosító jelzőszám megléte, akkumulátorok állapota,
áramtalanítás alatti működés, folyamatos üzemmód esetén való működése.
A havi ellenőrzést végző neve: ..........................................................................................................................
A havi ellenőrzés megállapításai, tapasztalatai:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Elhelyezési hely
megnevezése

száma Visszajelző berendezés Áramtalanítás utáni
működése
próbaüzemi működés
Megfelelő/nem
Megfelelő/nem
megfelelő
megfelelő
Megfelelő/nem
Megfelelő/nem
megfelelő
megfelelő
Megfelelő/nem
Megfelelő/nem
megfelelő
megfelelő
Megfelelő/nem
Megfelelő/nem
megfelelő
megfelelő
Megfelelő/nem
Megfelelő/nem
megfelelő
megfelelő
Megfelelő/nem
Megfelelő/nem
megfelelő
megfelelő
Megfelelő/nem
Megfelelő/nem
megfelelő
megfelelő

Vizsgálat
időpontja

Ellenőrző
aláírása
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III. sz. melléklet
Tűzvédelmi oktatási napló
Naplószám:……………………
_______________________________
gazdálkodó szervezet
(vállalat, intézmény, szövetkezet)
……………………
Nyitás kelte
……………………
Zárás kelte

……………………………….
Üzemvezető
……………………..…………
Üzemvezető

…………………………………………………
oktatási egység (műhely, stb.)
TŰZVÉDELMI OKTATÁSI NAPLÓ
A gazdálkodó szervezet tűzvédelmi szabályzatának előírása szerint - az e naplót vezető munkahelyen (oktatási
egységnél) - az ismétlődő elméleti és gyakorlati tűzvédelmi továbbképzés, oktatás éves időszakonként kell
megtartani.
E napló a munkahely elméleti és gyakorlati oktatások, továbbképzések - időrendi sorrendben, folyamatosan
vezetett - nyilvántartásául szolgáló dokumentum.
Az oktatás, továbbképzés tényét, valamint annak megállapítását, hogy az oktatott anyagot elsajátították és a
gyakorlatban alkalmazni tudják, e naplóba is be kell vezetni.

Az előírt oktatás elmulasztása, a napló hiányos, pontatlan vezetése szabálysértési, illetve fegyelmi vétség.

A naplót ellenőrizte:
Kelt:

………………..

………………

……………….

………………….

Beosztás:

………………..

………………

………………..

………………….

Aláírás:

………………..

………………

………………..

………………….

Kelt:

………………...

………………

………………..

………………….

Beosztás:

………………… ………………. ………………..

…………………..

Aláírás:

………………… ………………. ………………..

……………………

.
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Oktatási napló

20.. év

hó

nap.

Az oktató neve:

Oktatásra kötelezett ………………………..fő

beosztása:

megjelent ……………………….fő
Az oktatás

Az oktatott dolgozók*:
- új belépők:

jellege*:
- előzetes (alap)oktatás;

- munkakört vagy munkahelyet változtatók

- ismétlődő oktatás,

(belső, üzemközi áthelyezés, átcsoportosítás);
- tartós távollétről visszatérők

- pótoktatás,
- rendkívüli oktatás.

(12 hó, ill. TSZ szerint);
- más gazdálkodó szervezet dolgozói;
- szervezett társadalmi munkában részt vevők;

formája*:
- elméleti oktatás,

- diák fiatalok.

-

gyakorlati oktatás;

-

TSZ előírása;

-

egyszeri különleges munka;

-

új anyag, gép termelő berendezés;

-

tűzeset, rendkívüli esemény;

-

illetékes személy rendelkezése.

oka*:

*A megfelelő aláhúzandó vagy bekarikázandó

Az oktatás tárgya: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………….….

szemléltetése: ………………………………………………………………………………………………………
gyakoroltatása:……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….….
Az oktatási tematikáját összeállította:

………………………………….
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Az oktatásban részesült

neve

A visszakérdezés
eredménye

aláírása

okt.ig.
száma

megfelelt

Nem
felelt
meg

A

gyakoroltatás
eredménye

felügyelet
nélküli
foglalkoztat ható

Megjegyzés

Csak felügyelettel
foglalkoztatható

Megjegyzés:…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………. Az oktatást ellenőrizte:…………………………..

………………………………………..,

…………………………………………..
oktató aláírása
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IV. sz. melléklet
Részletes tűzveszélyességi osztályba sorolás
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatot alapulvételével a Medgyessy Ferenc Gimnázium és
Művészeti Szakközépiskola 4031 Debrecen, Holló László sétány 6. sz alatti létesítmény
részletes tűzveszélyességi osztályba sorolását az alábbiak szerint végeztem el:
Gimnázium épülete
Tűzveszélyességi osztálya:

Gimnázium épülete
Alapterület ( m2 )
Pince
Folyosó I.
Folyosó II.
Folyosó III.
Világítóablakok
Folyosó IV
Folyosó V.
Folyosó VI.
Folyosó VII.
Folyosó VIII.
Folyosó IX.
Előtér
Hőközpont
Lépcsőház
Raktárak
Földszint
Raktár
Zuhanyzó
Öltöző
Mosdó
Wc
Kenyeres
Folyosó
Öltöző
Öltöző
Mosdó,wc
Szertár
Karbantartó műhely
Bűfé raktár
Kémia szertár
Biológia szertár
Számítástechnika szertár
Műhely
Tornaterem
2. sz tanterem
Tanári öltöző
Női öltöző
Férfi öltöző

"A"

"B"

"C"

"D"

"E"

63.0
46.0
41.0
4.0
104.0
41.0
8.0
8.0
9.0
12.0
15.0
54.0
47.0
32.0
6.0
6.0

4.0
2.0
1.0

4.0
14.0
12.0
12.0
2.0
2.0
13.0
5.0
38.0
27.0
37.0
20.0
552.0
37.0
18.0
18.0
21.0
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Alapterület ( m2 )
Személyzeti öltöző
Aula
Öltöző előtér
Wc
Zuhanyzó
Tornatermi folyosó
Tantestületi folyosó
Tanári wc
Tanári zuhanyzó
Orvosi szoba
Női öltöző előtér
Szoba
Szoba
Előszoba
Konyha
Fürdő szoba
Wc
Kamra
Raktár
1. sz tanterem
Kémia tanterem
Fizika tanterem
18. sz tanterem
Ebédlő
Wc férfi
Férfi zuhanyzó
Férfi öltöző előtér
Női wc
Női zuhanyzó
Személyzeti öltöző előtér
Személyzeti wc
Személyzeti zuhanyzó
Szélfogó
Női mosdó
Női wc
Női tanári wc
Férfi mosdó, wc
Férfi wc
Tanári férfi wc
Főbejárat szélfogó
Hátsó bejárat
Hátsó bejárat
Porta
Előadói folyosó
Tornatermi folyosó
Lépcsőház
I. emelet
T02 Tanterem

"A"

"B"

"C"

"D"
11.0
364.0
3.0

"E"

1.0
11.0
32.0
4.0
1.0
3.0
18.0
3.0
19.0
12.0
4.0
3.0
7.0
1.0
3.0
1.0
55.0
74.0
77.0
55.0
106.0
6.0
3.0

1.0
11.0
3.0
11.0
1.0
3.0

9.0

21.0
4.0
4.0
9.0
43.0
32.0
47.0

6.0
13.0
1.0
6.0
13.0
1.0

55.0
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Alapterület ( m2 )
T03 Tanterem
T04 Tanterem
T05 Tanterem
T06 Tanterem
T07 Tanterem
Igazgatói iroda
Igazgatói titkárság
Igazgató helyettesi iroda
Tanári szoba
107. iroda
108. iroda
109. iroda
Emeleti aula
Folyosó
Igazgatói iroda folyosó
Tanári teakonyha
Stúdió
Könyvtár
Női wc
Tanári mosdó, wc
Női tanári wc
Férfi wc
Tanári wc
Lépcsőház
II. emelet
Nyelvi tanterem
T17. tanterem
T16. tanterem
T15. tanterem
T13. tanterem
T12. tanterem
T08. Számítástechnika terem
220 Nyelvi terem
221 Nyelvi terem
222 Tanterem
Rajzterem
T09 tanterem
T10 tanterem
T11 tanterem
208. szertár
206. szertár
Aula
Folyosó
Női wc
Tanári mosdó, wc
Női tanári wc
Férfi wc

"A"

"B"

"C"

"D"

"E"

61.0
56.0
18.0
55.0
56.0
19.0
19.0
17.0
73.0
19.0
12.0
12.0
75.0
92.0
20.0
12.0
4.0
128.0

47.0

13.0
14.0
2.0
13.0
2.0

18.0
55.0
57.0
57.0
57.0
57.0
37.0
19.0
18.0
19.0
56.0
19.0
56.0
57.0
12.0
12.0
60.0
112.0
13.0
14.0
2.0
13.0
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Alapterület ( m2 )

"A"

"B"

"C"

Tanári wc
Lépcsőház
Összesen:

"D"
47.0

0

0

128.0

3821

"E"
2.0

202.0

A gimnázium épülete összesített alapterülete 4151.0 m2 ez az alapterület 100 %-a, ebből a 40
% 1660.4 m2.
A “A-B”+”C” tűzveszélyességi osztály 128.0 m2 ez ≤ mint a 40 %
A “A-B-C” + “D” tűzveszélyességi osztály 3821 m2 ez ≥ mint a 40 %, így a
Gimnázium épülete“D” mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik
4151.0 m2 alapterülettel.
Festőműhely
Festőműhely
Alapterület ( m2 )

Tűzveszélyességi osztálya:
"A"

"B"

"C"

Szélfogó
Elektromos kapcsolótér
Előtér
Öltöző
Terem
Terem II.
Tanári
Mosdó
Wc
Zuhanyzó
Mosdó
Pissoire
FF wc
Zsilip
Gardrób
Női Wc
Mosdó
Terem III.

"D"

"E"

3.55
1.99
4.65
8.20
56.1
51.38
6.76
2.62
1.83
1.98
1.98
2.44
1.65
1.89
1.83
1.08
2.62
19.95
0

0

0

156.3

16.2

A festőműhely összesített alapterülete 172.5m2 ez az alapterület 100 %-a, ebből a 40 % 69.0
m2.
A “A-B”+”C” tűzveszélyességi osztály 0 m2 ez ≤ mint a 40 %
A “A-B-C” + “D” tűzveszélyességi osztály 156.3 m2 ez ≥ mint a 40 %, így a
Festőműhely“D” mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik 172.5 m2
alapterülettel.
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Fotólabor
Tűzveszélyességi osztálya:

Fotólabor
Alapterület ( m2 )
Fotós számítástechnika terem
1. terem
Folyosók
Wc, mosdó, zuhanyzó
2. terem
Tanári
Raktár
Sötét raktár
Hívószoba
Wc

"A"

"B"

"C"

"D"
12.0
55.0
15.0

"E"

8.0
55.0
12.0
12.0
12.0
11.0
0

0

0

184.0

1.0
9.0

A fotólabor összesített alapterülete 193.0m2 ez az alapterület 100 %-a, ebből a 40 % 77.2 m2.
A “A-B”+”C” tűzveszélyességi osztály 0 m2 ez ≤ mint a 40 %
A “A-B-C” + “D” tűzveszélyességi osztály 184.0 m2 ez ≥ mint a 40 %, így a
Fotólabor“D” mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik 193.0 m2
alapterülettel.
Holló László emlékmúzeum
Tűzveszélyességi osztálya:

Múzeum
Alapterület ( m2 )
09. kiállító tér
10. kiállító tér
14. kiállító tér
15. kiállító tér
16. kiállító tér
17. kiállító tér
08. előtér
11. előtér
Pihenő
Raktár
Wc, mosdó
Lépcső
Előterek
Öltöző
18. terem
19. terem,
20. terem
21. terem
22. terem

"A"

"B"

"C"

"D"

"E"

25.0
18.0
30.0
28.0
30.0
25.0
20.0
3.0
12.0
4.0
8.0
2.0
8.0
8.0
29.0
49.0
20.0
23.0
34.0
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Hőközpont
Wc, mosdó

17.0
0

0

0

385.0

15.0
18.0

A múzeum összesített alapterülete 403.0m2 ez az alapterület 100 %-a, ebből a 40 % 161.2 m2.
A “A-B”+”C” tűzveszélyességi osztály 0 m2 ez ≤ mint a 40 %
A “A-B-C” + “D” tűzveszélyességi osztály 385.0 m2 ez ≥ mint a 40 %, így a
Múzeum“D” mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik 403.0 m2
alapterülettel.
Grafikusműhely
Grafikusműhely
Alapterület ( m2 )
Előterek
Szélfogó
Wc
Kellékraktár
Vegyszeres
Gépterem
Terem
Számítógépterem

Tűzveszélyességi osztálya:
"A"

"B"

"C"

"D"
6.0
2.0

"E"

4.0

0

0

0

13.0
2.0
18.0
68.0
34.0
143.0

4.0

A grafikusműhely összesített alapterülete 147.0m2 ez az alapterület 100 %-a, ebből a 40 %
58.8m2.
A “A-B”+”C” tűzveszélyességi osztály 0 m2 ez ≤ mint a 40 %
A “A-B-C” + “D” tűzveszélyességi osztály 147.0 m2 ez ≥ mint a 40 %, így a
Grafikusműhely “D” mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik 147.0
m2 alapterülettel.
Létesítményösszesítő
Összesítő
Alapterület ( m2 )
Gimnázium épülete
Festőműhely
Fotólabor
Múzeum
Grafikusműhely

Tűzveszélyességi osztálya:
"A"

0

"B"

0

"C"

0

"D"
4151.0
172.5
193.0
403.0
147.0
5066.5

"E"

0.0

A Létesítmény összesített alapterülete 5066.5m2 ez az alapterület 100 %-a, ebből a 40 %
2026.6m2.
A “A-B”+”C” tűzveszélyességi osztály 0 m2 ez ≤ mint a 40 %
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A “A-B-C” + “D” tűzveszélyességi osztály 5066.5m2 ez ≥ mint a 40 %, így a
A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközép iskola“D” mérsékelten
tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik 5066.5 m2 alapterülettel.
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V. sz. melléklet
TŰZRIADÓ TERV
Jelen tűzriadó terv a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola
tűzvédelmi szabályzatának része, betartása és végrehajtása mindenki részére kötelező, a benne
foglaltakat évenként gyakorolni kell, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni. A vonatkozó
rendeletben foglaltak betartása értelmében az alábbi tűzriadó tervet készítettem el és annak
végrehajtását elrendelem.
Tűzjelzés, kiürítés módja
Aki tüzet vagy közvetlen tűzveszélyt észlel, illetve arról tudomást szerez köteles azonnal
jelezni a Tűzoltóságnak, a tűzeset helyszíne szerinti vezetőnek.
A Tűzoltóság hívószáma: 105.
A tűzjelzéskor a következőket kell elmondani:
A tűzeset, káreset pontos helyét, címét;
Mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve;
Emberélet veszélyben van-e;
A jelző személy nevét, a jelzésre használt telefonkészülék számát.
A tűzjelzésre használható telefonkészülékek az alábbi helyiségekben található:
A városjogos telefonkészülékek helyeinek felsorolása:
Iroda
Porta
Múzeum
Mobil telefonkészülék ügyeletes rendszerben a következőknél található:
A munkavállalók rendelkeznek saját mobiltelefonnal.
Tűz észlelése esetén a riasztás rendje:
Tűz észlelése esetén elsőként az épületben tartózkodó személyeket kell értesíteni. Ezt a
Gimnázium épületében a portán elhelyezett csengővel lehet, a többi helyen pedig hangos
szóval kell elvégezni:
FELKÉRJÜK AZ LÉTESÍTMÉNYBEN TARTÓZKODÓ SZEMÉLYEKET, HOGY A
SZEMÉLYES TÁRGYAIK MAGUKHOZ VÉTELE UTÁN AZ ÉPÜLETET A
RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KIJÁRATOKON SZÍVESKEDJENEK ELHAGYNI.
Ezt követően a létesítmény vezetőjét kell értesíteni.
Neve:

Fekete József igazgató

Tel: 20/ 916-9534, 30/464-7618
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Ezt követően a Létesítmény tűzvédelmi vezetőjét kell értesíteni, ha nem tartózkodik a
területen, akkor a megfelelő telefonszámon kell értesíteni.
Neve: Herperger Sándor

Tel: 20/977-6602, 46/466-733

Abban az esetben, ha a tűz olyan területen van, hogy a gázvezeték, gázkazán sérül, tűzbe
kerül, úgy az illetékes gázszolgáltatót értesíteni kell:
Neve: TIGÁZ ZRt. Debrecen

Tel: 52/476-444

Abban az esetben, ha a tűz olyan területen van, hogy az épület áramtalanítását el kell végezni
az illetékes áramszolgáltatót értesíteni kell.
Neve: E-ON ZRt.

Tel: (80) 210-310

Abban az esetben, ha a tűz által személyi veszélyeztetés történt, akkor a mentőket értesíteni
kell még akkor is, ha sérülés nem történt (értelemszerűen sérülés esetén a mentőket értesíteni
kell).
Telefonszám:

104

Abban az esetben, ha vélelmezhetően bűncselekmény következtében keletkezett a tűz a
rendőrséget értesíteni kell.
Telefonszám:

107 (112)

Általános feladat meghatározás
A létesítmény elhagyásának rendje:
A kiürítésnél a kiürítendő munkát két szempont jellemzi, úgymint a személyek és a tárgyak
mentése. Elsődlegesen a személyek mentését kell elkezdeni.
A kiürítésnél a második szakaszban a tárgyak mentését lehet elvégezni.
Amikor a személyek kimentése megtörtént a tűz területén, vagy annak környezetében
tartózkodó munkavállalók kötelesek ellenőrizni a területet.
A mentés addig nem tekinthető befejezettnek, amíg valamennyi területen tartózkodó személy
megléte nem bizonyos.
A kiürítés területét a melléklet rajzon feltüntetett osztásban határozzuk meg, melyhez a
kötelezően végrehajtandó feladatokat hozzárendeltük.
Mindenki köteles haladéktalanul jelenteni a terület vezetőjének, ha személyesen látja vagy
veszi, a tűzjelzést, vagy közveszéllyel fenyegető bejelentést. A bejelentés tartalmát valósághű
módon köteles a lehető legrövidebb időn belül az említett személyeknek átadni.
A területi vezető a bejelentést követően az információkat összegezze, és távbeszélőn a
Tűzoltóságot, közveszély esetén a Rendőrséget az esetről értesítse.
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Rendelje el a kiürítését! A kiürítés során minden döntést ő hozhat, és személyesen felel
annak végrehajtásáért és visszaellenőrzéséért.
Kiürítés elrendelése a hangosbemondóban a fentiekben leírt szöveg beolvasásával, ennek
hiányában vagy meghibásodása esetén hangos szóval történik.
Hangos szóval történő értesítés során a következőt kell elmondani:
KÉREM AZ ÉPÜLETET SZÍVESKEDJENEK ELHAGYNI A LEGKÖZELEBBI AJTÓN
KERESZTÜL. AZ ESETLEG TÍLTOTT ÚTVONAL MEGHATÁROZÁSÁT IS KÖZÖLNI
KELL.
Az üzenet elhangzását követően az épületbe már senki nem léphet be! Ezt biztosítani
szükséges.
Minden dolgozó köteles a meghatározott feladatokat maradéktalanul elvégezni, a kiürítésben
aktívan közreműködni!
Fő célok:
•
•
•

Minden esetben elsődleges az élet mentése!
Másodlagos, de fontos a vagyonvédelem!
Minden feladatot úgy kell végrehajtani, hogy a pánik kialakulását elkerüljük!

A kiürítés az épület fő strukturális kialakításához lett igazítva, annak biztonságos elhagyását
lehetővé teszik.
Az épületben az alábbi helyiségek 50 fő feletti befogadó képességűek:
Helyiség megnevezése, elhelyezkedési helye az épületben: Tornaterem az épület jobb oldalán
helyezkedik el

A helyiség a számítás szerint meghatározott maximális befogadó képessége: 298 fő
A helyiségben betartandó szabályok megtartásáért felelős személy: Fekete József

Helyiség megnevezése, elhelyezkedési helye az épületben: Aula az épület közepén
helyezkedik el.
A helyiség a számítás szerint meghatározott maximális befogadó képessége: 288 fő
A helyiségben betartandó szabályok megtartásáért felelős személy: Fekete József
Gyülekezési pontok:
Nem rendszeresen ott tartózkodó személyek:
Állandó munkavállalók:
Nem állandó, külső munkavállalók:
A Holló László sétányt jelölöm ki!
Tűzjelzés esetén
Vezető értesítése:
Vezető utasításának végrehajtása, evakuációs üzenet elindítása.
A mindenkori legmagasabb beosztású személy!
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Tűzjelzés leadása a Tűzoltóság felé, folyamatos kapcsolattartás a tűzoltósággal.
A mindenkori legmagasabb beosztású személy!
Létesítmény Vezetőjének (Telefonszám) értesítése.
Fekete József
Tel: 20/ 916-9534, 30/464-7618
Tűzvédelmi Szaktanácsadó (20/977-6602, 46/466-733) értesítése.
Tűzjelzés
Az előzőekben leírtak szerint.
A kiürítésnél általánosan szem előtt tartandó előírások
A kiürítési útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy azokon éghető anyag a lehető
legkevesebb legyen.
Az épület, helyiség egy idő után telítődik füsttel, de a helyiségek alsó légrétege lényegesen
később telítődik, így a menekítést lehajolva esetleg kúszva is lehet végezni.
Az olyan helyiségekbe, ahonnan a kiút előre nem látható a bemenetelt meg kell tiltani.
Minden esetben törekedni kell a pánikhelyzet legyőzésére, ezért határozott és megnyugtató
cselekvést kell tanúsítani a mentésben résztvevő személyeknek.
A mentési feladatot csak átgondoltan és határozott elképzeléssel lehet végezni.
A menekítésre a melléklet szerinti térképen megjelölt útvonalat kell használni, az irányfény
világító testek iránymutatását követni kell, ettől eltérni csak abban az esetben lehet, ha az
útvonal el van torlaszolva, vagy nem járható.
Megváltozott képességű (sérült) emberek mentésének feladatai
A megváltozott képességű, sérült személyek kiürítés során történő segítése, kiürítés
alkalmával történő felkutatása a munkahelyi vezető feladata. A menekítés során, vizuális úton
megfigyeli, hogy a kiürítendő területen tartózkodik-e megváltozott képességű személy, ha
igen, úgy döntése szerint egyedül, vagy segítséggel segíti a személy eltávozását, ha úgy ítéli
meg, hogy szükséges több személy, úgy a munkaterületen beosztott munkavállalók közül
jelöli ki a segítő személyt.
A kiürítésnél az alábbi szempontokat figyelembe kell venni:
Segítségnyújtás mozgáskorlátozott emberek részére
Vízszintes Menekülés
A tolókocsihoz kötött személyeknek a vízszintes mozgás nem okoz problémát, de nehézséget
okozhat amennyiben a kijárathoz, vészkijárathoz való eljutást a lépcsők nehezítik.
A kiürítést végző személyzetnek kell segítséget nyújtani a biztonságos helyre való eljutásban.
Függőleges Menekülés
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Mialatt a fogyatékos emberek többsége képes a lépcsőn történő felfelé illetve lefelé történő
mozgásra segítséggel, addig egyeseket vinni kell.
Segítségnyújtás csökkent látóképességű emberek részére
A csökkentett látóképességű embereknek az a legjobb segítségnyújtás, ha megfogják a
segítségnyújtó karját és követik a kijárathoz.
Ha a csökkent látóképességű vakvezető kutyával rendelkezik, akkor meg kell őket kérdezni
arról, hogy hogyan lehet nekik leginkább segítséget nyújtani.
A csökkent látóképességű személy általában kísérővel vannak, de ennek ellenére meg kell
kérdezni őket arról, hogy szükségük van-e segítségre.
Segítségnyújtás halláskárosult emberek számára
A halláskárosult embereknek nehézségeket okozhat a tűzjelzést meghallani, mivel nem
érzékelik megfelelően a hangot, ezért a kiürítést végző személyzetnek kell riasztani a
halláskárosult embereket.
Segítségnyújtás
embereknek.

értelmi

fogyatékossággal

(tanulási

nehézségekkel)

rendelkező

A kiürítést végző személyzetnek biztosítaniuk kell azt, hogy az értelmi fogyatékossággal
rendelkező személyek biztonságos helyre legyenek kisérve, biztosított legyen az, hogy nem
hagyják őket felügyelet nélkül. Kiürítésnél a számára fontos tárgy magához vételét meg kell
engedni.
A létesítmény főbb veszélyforrásai
Elsődleges veszélyforrás a tiltott helyen való dohányzás jelölöm meg.
Másodlagos veszélyforrás az elektromos zárlatból keletkezett tüzet jelölöm meg
A létesítmény tűzriadó esetére készített alaprajzán a kiürítési útvonalak jelölve lettek. A
tűzoltás céljait szolgáló készülékek, fali tűzcsapok, áramtalanítási hely, jelölve lett. Jelölések
a mellékelt jelmagyarázat szerinti.

Herperger Sándor tűzvédelmi mérnök (20) 977-6602, plussz92@t-online.hu

Tűzvédelmi Szabályzat 49. oldal

VI. sz. melléklet
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének írásos meghatározása
A megtartott helyszíni szemle alapján az Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében engedélyt adok az
alábbi munkák elvégzésére:
Munka megnevezése:..................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Munkavégzés pontos helye:........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
A munkavégző neve:...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
A fenti tevékenységet az alábbi időpontok betartása mellett kell elvégezni:
Kezdési idő:
Befejezési idő:

20.. év....................hónap ...............nap ....................óra ..................perc
20.. év ....................hónap ...............nap ....................óra ..................perc

A munka végzésénél az alábbi tűzvédelmi felszereléseket, készüléket, felügyeletet kell biztosítani:
Tűzoltó készülék/berendezés/felszerelés. …………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Biztosítandó felügyelet. ……………………………………………………………………………………………..
Vonatkozó tűzvédelmi szabályok: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
..............................................................................
engedélyt adó neve, aláírása (munka elrendelője)

……….…………………………………………
munkavégzés helyszínének képviselője

A fentieket tudomásul vettem és az elhelyezett felszerelésekért mint a munka végzője felel.
..................................................................
munkavégző neve, aláírása

.................................................................
tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma

......................................, 20.....év .........hónap ............nap
A tűzveszélyes tevékenység végzésének helye szerinti vezető által előírt, betartandó tűzvédelmi előírások
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.......................................................................
kiegészítést tevő neve, aláírás
......................................, 20....év .........hónap ..........nap
A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a területet átvizsgáló tapasztalatai
……………………………………………………………………………………………………………………….
....................................................................................................................................................................................
…………………………., 20…év ………hónap ……. nap …….óra …….perc
…………………………………………………
átvizsgálást végző neve, aláírása
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VII. sz. melléklet
Nyilvántartási napló tűzoltó készülékhez
A készenlétben tartó neve: MEDGYESSY FERENCGIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉP
ISKOLA
Az ellenőrző vizsgálatokat végző neve(i): …………………………………………………………………………
A karbantartó személy(ek) neve(i):………………………………………………………………………………….
Sorszám

A vizsgálat dátuma
(hónap, nap)

A tűzoltó készülék
készenléti
helye

típusa

gyári
száma

Javítás szükséges

I.
II.
III.
IV.
Középjavítás (K)
negyedév negyedév negyedév negyedév Teljes javítás (T)

Megjegyzés
Gyártási év:

Vizsgálatot végző aláírása:
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VIII. sz. melléklet
Jegyzőkönyv, tűzriadó terv, éves gyakorlásáról
Készült: …………….én ………… órakor a………………………………… hivatalos helyiségében.
Jelen vannak: A kiürítés helye szerinti létesítmény részéről:…………………………………..
Tűzvédelmi szolgáltató részéről:………………………………………………..
Tárgy: A vonatkozó rendeletek által, valamint a Tűzvédelmi Szabályzatban előírt tűzriadó terv, éves
gyakorlásának elvégzése
A fenti időpontban megtartott Tűzriadó Terv begyakorlása folyamán az alábbiak kerültek rögzítésre:
A tűz észlelését követően a kiürítés elrendelése, a kiürítéshez használt tájékoztató üzenek közlése az
előírásoknak megfelelő/nem megfelelő módon történt.
Tapasztalatok:………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
A létesítmény kiürítési módját, a munkavállalókra kiosztott feladatokat megfelelő/nem megfelelő
módon hajtották végre.
Tapasztalatok:………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Megfelelő/nem megfelelő módon történt intézkedés a tűzoltó eszközök készenlétbe helyezésére, a
létesítmény áramtalanítására, munkafolyamatok leállítására, tűzoltóság, igazgató értesítésére.
Tapasztalatok:………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Megfelelő/nem megfelelő módon hajtották végre a munkavállalók a tűzriadó tervben rájuk vonatkozó
intézkedéseket.
Tapasztalatok:………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
A létesítmény kiürítésére az Országos Tűzvédelmi Szabályzat által előírt megengedett időtartam és a
gyakorlás során mért teljesítés ideje:
A kiürítés első szakaszában előírt:
gyakorlás időtartama: …. óra ….. perc
A kiürítés második szakaszában előírt: gyakorlás időtartama: …. óra …… perc
A jelenlévők megállapítják, hogy a létesítmény Tűzriadó Tervének végrehajtása az abban foglaltaknak
megfelelően/nem megfelelően történt meg.
Egyéb tapasztalatok:………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
A kiürítés gyakoroltatásában részt vettek:………………………..fő
K.m.f.
.........................................

............................................
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HELYSZÍNRAJZOK
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078
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Női
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20. terem

tárgyaló
tornaterem

TŰZRIADÓ TERV
Medgyessy Ferenc Gimnázium és MSZKI – Földszint
SEGÉLYKÉRŐ TELEFONSZÁMOK: mentők: 104. tűzoltóság: 105, rendőrség: 107

02. tanterem

03. tanterem

04. tanterem

igazgató

ig. helyettes

könyvtár

olvasó

titkárság

05.
terem

váró

stúdió
I. emeleti aula

107. iroda da

TŰZRIADÓ TERV
Medgyessy Ferenc Gimnázium és MSZKI – 1. emelet
SEGÉLYKÉRŐ TELEFONSZÁMOK: mentők: 104, tűzoltóság: 105, rendőrség: 107

WC

109. iroda

108. iroda

07. tanterem

WC

Tanári konyha

Tanári szoba

06. tanterem

222. Könyvtár raktár

17. tanterem

221. terem

16. tanterem

220. terem

15. tanterem

08.
számítógép
terem

224. tanterem

09.
terem

14.
tanterem

II. emeleti aula

TŰZRIADÓ TERV
Medgyessy Ferenc Gimnázium és MSZKI – 2. emelet
SEGÉLYKÉRŐ TELEFONSZÁMOK: mentők: 104, tűzoltóság: 107, rendőrség: 107

raktár

206. iroda

11. tanterem

raktár

12. tanterem

WC

13. tanterem

10. tanterem

Előtér

Kiállítási tér

Kiállítási tér

Kiállítási tér
Kiállítási tér
Kiállítási tér

Mosdó

Raktár

Feljáró
Pihenő szoba
Kiállítási tér

TŰZRIADÓ TERV
Holló László Múzeum – földszint
SEGÉLYKÉRŐ TELEFONSZÁMOK: mentők: 104, tűzoltóság: 105, mentők: 107

fotó

fotó

mosdók

folyosó

sötétkamra

folyosó

nyomtatószoba
raktár

folyosó

raktár

Digitális
grafika

TŰZRIADÓ TERV
Angyalföld tér 16. - Garzon
SEGÉLYKÉRŐ TELEFONSZÁMOK: mentők: 104, tűzoltóság: 107, rendőrség: 107

Szárító

Szárító

bejárat
Nagy terem
kijárat
WC

TŰZRIADÓ TERV
Kishegyesi utca 38. - Képgrafika
SEGÉLYKÉRŐ TELEFONSZÁMOK: mentők: 104, tűzoltóság: 107, rendőrség: 107

Számítógép
terem

WC

Raktár

WC

Raktár

Festő
Balszárny

Folyosó
előtér

Stúdió
Tanári

bejárat

TŰZRIADÓ TERV
Kishegyesi utca 48. - Festő
SEGÉLYKÉRŐ TELEFONSZÁMOK: mentők: 104, tűzoltóság: 107, rendőrség: 107

