TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA
Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
Tv. 22.§-ban, valamint annak végrehajtására kiadott 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM rendelet 2.§-ban foglalt rendelkezések, továbbá mindezek alapján
kiadott Tűzvédelmi Szabályzat előírásai szerint, a munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy
munkavállalói megfelelő tűzvédelmi oktatásban részesüljenek. Munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk előtt elsajátítsák, tűz esetén
végzendő feladataikat megismerjék. A munkavállalók és hallgatók pedig a tűzvédelmi oktatásokon kötelesek részt venni. Az önhibájukból távol maradók (szabadság, tartós kiküldetés, betegség stb.) visszaérkezésükkor kötelesek pótoktatásra jelentkezni, melyet dokumentálni kell.
A megtartott tűzvédelmi oktatás tárgyát, tartalmát, az esetleges gyakorlati képzést (tűzoltó készülék kezelése) írásban kell rögzíteni, amit a munkavállaló és az oktatást megtartó aláírásával
igazol. Ezt a nyilvántartást gondosan meg kell őrizni.
Mindezeken túl az Iskola a tűzvédelmi törvény 22.§ (1) bekezdésében foglalt előírás végrehajtásaként a tanulmányi követelményekbe építve, továbbá a szaktanfolyamokon, továbbképzéseken oktatni kell az általános és az egyes szakanyaghoz kapcsolódó tűzvédelmi ismereteket.
Az oktatásról az oktatást végző intézmény és az oktatást végző szerv köteles gondoskodni.
Külön tűzvédelmi jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak
tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható.
A munkáltató azt a munkavállalót, aki a tevékenységhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel,
illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem
foglalkoztathatja.
I. TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYOK:
Az Iskola épületeiben megtalálhatók az
„A” = fokozottan tűz és robbanásveszélyes (pl:, gázpalacktároló, gázmérő, helyiségek),
„B” = nem fordul elő.
„C” = tűzveszélyes (pl. raktárak, könyvtárak, egyes műhelyek stb.).
„D” = mérsékelten tűzveszélyes (pl. tantermek, irodák, stb.).
„E” = nem tűzveszélyes (pl. folyosók, mosdók, WC-k, stb.)
tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségek.
A helyiségenkénti tűzveszélyességi osztályba sorolás a tűzvédelmi szabályzat mellékletét képezi.

II. ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK:
1. A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályokat az Iskola épületeire vonatkozó
Tűzvédelmi Szabályzat részletesen tartalmazza, melyet mindenki maradéktalanul köteles
betartani.
2. A különféle helyiségeket, tereket csak az eredeti rendeltetésének megfelelően szabad
használni. Ettől eltérni csak az illetékes vezető írásbeli engedélye alapján az abban meghatározott szabályok maradéktalan betartásával szabad.
3. Minden munkahelyen a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a
tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
Az ellenőrzés terjedjen ki: pl.
- A tűzjelzés lehetőségére.
- A kiürítési (menekülési útvonalak = folyosók, lépcsőházak és egyéb közlekedő
terek) útvonalak szabadon tartására.
- Tűzcsapok, tűzoltó készülékek, felszerelések meglétére, hozzáférhetőségükre.
- Oltóvíz kivételi helyek megközelíthetőségére.
- Tevékenység befejezése után villamos gép, berendezés, készülék kikapcsolt állapotára.
- Fűtőberendezések előírt használatára.
- Dohányzás tilalmára vonatkozó szabályok betartására.
- A tevékenységhez feltétlen szükséges anyagmennyiség szabályos tárolására.
- Stb.
4. 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 – alkalomszerű tűzveszélyes – tevékenységet csak
írásbeli engedély alapján az abban meghatározott szabályok betartása mellett szabad végezni. (Részletesebben lásd a tűzvédelmi szabályzatban.)
5. Bármiféle gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet, vagy
robbanást okozhat.

Az iskola összes épületében és az utcafronti bejáratok 5 méteres
körzetén belül dohányozni tilos!
6. Az épületekben, helyiségekben és szabadtéren még átmenetileg sem szabad
ELTORLASZOLNI:
- a villamos berendezés kapcsolóját,
- a közmű nyitó és zárószerkezetét,
- a tűzjelző kézi jelzésadóját,
- a hő és füstelvezető kezelőszerkezetét, nyílásait,
- a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket.
LESZŰKÍTENI:
-

a közlekedési utakat,
ajtókat, ajtónyílásokat,
kiürítési utakat.
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7. A helyiségekben (kollégiumi szobákban, irodákban, stb.) csak olyan fűtési rendszer használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet, vagy robbanást. Csak
engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő és fűtőberendezést szabad
használni.
A rendszeresített fűtés mellett kiegészítő fűtés (pl. hősugárzó, stb.) csak az illetékes vezető
írásbeli engedélye alapján az abban meghatározott szabályok maradéktalan betartásával
használható.
8. Közcsatornába, éghető gázt, gőzt, vagy folyadékot, valamint az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, a vízzel vegyi reakcióba lépő és éghető gázt fejlesztő
anyagot bevezetni nem szabad.
9. Világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.
10. Villamos berendezés és éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan
hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
11. Villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell
kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani. A
tűzjelzés zavartalansága érdekében a nyilvános és fővonalú távbeszélő készülékek mellett
a tűzoltóság hívószámát = 105, jól láthatóan fel kell tüntetni.
12. A rendezvények engedélyezésére és biztonságos lebonyolítására vonatkozó részletes előírásokat külön szabályzat tartalmazza.
III. A TŰZOLTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:
1. Kezdődő, még nem kiterjedt tűz esetén a rendelkezésre álló alkalmas eszközökkel meg
kell kísérelni a tűz eloltását mindaddig, amíg az a személyi biztonságot nem veszélyezteti.
2. Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez az a rendelkezésére álló eszközökkel (kézi jelzésadók segítségével, telefonálással, kiabálással, a
portán történő személyes bejelentéssel), késedelem nélkül a tűzoltóságnak a 105-ös telefonszámon köteles bejelenteni.
A tűzeset bejelentésekor be kell mondani a:
tűzeset pontos helyét (kerület, utca, házszám, emelet, ajtószám, stb.),
mi ég, mi van veszélyben, emberéletet veszélyeztet-e,
a bejelentő nevét, a bejelentésre használt telefon számát.
3. A tűz jelzésének hallatára az építményre kiadott tűzriadó tervben foglalt riasztást és az
épület kiürítését végre kell hajtani. Gondoskodni kell arról, hogy a tűzesetről az épületben
tartózkodók időben tudomást szerezzenek és biztonságosan elhagyhassák az épületet.
3.1. A létesítményben alkalmazott tűzjelzés:
SZAGGATOTT CSENGŐJELZÉS
TŰZILÁRMA-HANGOS BEMONDÓ
INTELLIGENS TŰZJELZŐ RENDSZER
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Áram-kimaradás esetén
Ha ki van építve

4. A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetve az emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is be kell jelenteni a tűzoltóságnak és a helyszínt a tűzvizsgálat vezetőjének intézkedéséig változatlanul kell hagyni.
IV. INTÉZKEDÉS TŰZRIADÓ GYAKORLAT ÉS BOMBARIADÓ ELRENDELÉSE
ESETÉN:
1. Az iskola minden oktatási évben egy alkalommal köteles a tanulókkal gyakoroltatni az
épületből történő pánikmentes kivonultatást.
A gyakorlat elrendelését az intézmény vezetője vagy helyettese rendelheti el az iskola tűzriadó tervében meghatározottak szerint.
A riadógyakorlat elrendeléséről az iskolában tartózkodó tanulók és felnőtt dolgozók úgy
vesznek tudomást, hogy az iskola portása legalább két percig tartó szaggatott csengetéssel,
esetleges áramkimaradás esetén kolomppal, illetve a stúdió hangos bemondóján keresztül
ad jelzést az alábbiak szerint:
FIGYELEM! TŰZ VAN! (vagy) BOMBARIADÓ VAN!
(gyakorlás esetén tűvédelmi gyakorlás céljából)
MINDENKI FEGYELMEZETTEN HAGYJA EL A HELYISÉGET, ÉS TÁVOZZON
AZ ÉPÜLETBŐL A KIJELÖLT MENEKÜLÉSI ÚTVONALON HALADVA
FOGLALJA EL HELYÉT A KIJELÖLT GYÜLEKEZÉSI HELYEN!
A fenti szöveget többször meg kell ismételni!
A tanulóknak az osztálytermekben fel kell sorakozni, és magukkal kell vinni valamennyi
csomagjukat (táska, kabát, szatyor, stb.) és az órát tartó tanár vezetésével fegyelmezetten,
(nem rohanva- pánikmentesen) el kell hagyniuk az épületet a kijelölt menekülési útvonalon és fel kell sorakozni a gyülekezési helyen (sportpálya).
Az osztálytermek ajtaját nyitva kell hagyni.
A riadó gyakorlat végét az intézmény vezetője, vagy helyettese jelzi.
Bombariadó esetén a riadó végét a rendőrségi szakember jelzi.
V. TŰZVÉDELMI SZABÁLYTALANSÁGOKÉRT
SZANKCIONÁLÁSA:

FELELŐS

SZEMÉLYEK

1. A tűzvédelmi szabályokat, előírásokat külön felhívás nélkül mindenki köteles betartani, illetve végrehajtani.
Aki a tűzvédelmi előírásokat megszegi és cselekménye súlyosabb elbírálás alá nem
esik, az szabálysértést követ el és a szabálysértési eljárás keretében kiszabott pénzbírsággal sújtható.
Aki a Tűzvédelmi Szabályzat előírásait megszegi és cselekménye súlyosabb elbírálás
alá nem esik, az fegyelemsértést követ el és vele szemben fegyelmi eljárás keretében
megfelelő szankció kiszabására van lehetőség.

4

VI. KÉZI TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK HASZNÁLATA:
1. Porral oltók: a különböző tűzosztályok tüzeinek oltására alkalmasak.
- A tűzosztály: szilárd, általában szerves eredetű olyan anyagok tüze, amelyek
lángolás (vagy izzás, parázslás) kíséretében égnek.
- B tűzosztály: éghető folyadékok tüzei.
- C tűzosztály: éghető gázok tüzei.
Az Iskolában leggyakrabban előforduló tűzoltó készülékek az A-B-C porral oltók, amelyek az A-B-C tűzosztályba tartozó anyagok tüzeinek oltására kiválóan alkalmasak. Ezen
túl 1000 V feszültségig a feszültség alatti berendezések tüzeinek oltásánál is biztonsággal
felhasználhatók.
A készülékek kezelési utasítása a készülék palástján jól látható és olvasható. Számítógépekhez alkalmazni nem szabad, kárt okoz.
2. Széndioxiddal oltó széles területen használható, a feszültség alatti berendezés tüzeinek
oltására is biztonságosan alkalmazható.
Kezelési utasítása a készüléken jól látható, olvasható.
Számítógépekhez is jól alkalmazható.
Debrecen, 2013. augusztus 30.

Boros Zsolt
szakképzési
intézményvezető-helyettes
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