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Az 1996.évi XXXI. Törvény (a továbbiakban törvény) a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről
és a tűzoltóságról szóló tv. 19§-ának 1. bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéseként, valamint a
Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről szóló módosított 30/1996.(XII.6.)BM rendelet iránymutatásának
megfelelően, az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ)
előírásait figyelembe véve, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola működési
területén a tűzvédelmi előírások végrehajtására kiadom az alábbi

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATOT

A Szabályzat célja a tűzvédelmi feladatok eredményesebb ellátása, az emberi élet és az egészség,
továbbá az anyagi javak fokozottabb védelme.

Nyíregyháza
2015.
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FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
· A tűz (tűzeset):
égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi javakra, illetve
azokban károsodást okoz;
· Tűz elleni védekezés (a továbbiakban: tűzvédelem):
a tűzesetek megelőzése, a tűzoltási feladatok ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek
feltételeinek biztosítása;
· Tűzmegelőzés :
a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, illetőleg a
tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során
megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere és az
azok érvényesítésére irányuló tevékenység;
· Tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány :
az irat, amely igazolja, hogy az építési anyag, szerkezet, építési mód, tűz- vagy
robbanásveszélyes anyag- a robbanó- és a robbanóanyag kivételével - készülék, gép,
berendezés, technológiai, tűzoltó-technikai eszköz és oltóanyag megfelel a
jogszabályokban, szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelményeknek;
· Tűzoltási feladat :
a veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi
javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele,
továbbá a tűz közvetlen veszélyének elhárítása;
· Tűzvizsgálat :
a tűzoltóságnak azon szakmai tevékenysége, amely a tűz keletkezési idejének, helyének és
okának felderítésére irányul;
· Alapterület :
a gépek és a berendezések esetében ezek függőleges vetülete által meghatározott
terület. Szabadtéri tárolóknál a raktározásra kijelölt térrész oldalhatárain belüli terület.
Helyiségeknél, épületeknél és a létesítményeknél a nettó alapterület;
· Építmény :
olyan ideiglenes vagy végleges műszaki alkotás, amely általában a talajjal való
egybeépítés (az alapozás) révén vagy a talaj természetes állapotának, természetes
geológiai alakulatának megváltoztatása révén jöhet létre (válhat ingatlanná). A talajtól
elválasztva eredeti rendeltetésének megfelelő használatra alkalmatlanná válik;
· Épület :
olyan szerkezetileg önálló építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel
részben vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel az állandó időszakos vagy
idényjellegű tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja;
· Helyiség :
minden irányból épületszerkezetekkel körülhatárolt, önálló légtér;
· Közösségi épület :
kereskedelmi, oktatási, művelődési, kulturális, társadalmi, igazgatási, vendéglátási, sport és
egyéb szórakozási célú szolgáltatási, vallási, szociális és egészségügyi célú épület;
· Létesítmény :
egy építési telken álló építmények és szabad terek összessége;
· Műtárgy :
az épületnek nem minősülő építmény;
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· Szabadtér :
a helyiségnek nem minősülő térség, ahol termelést, raktározást vagy ezekhez
kapcsolódó tevékenységet végeznek;
· Tűzszakasz :
az építmény, illetve szabadtér tűzvédelmi szempontból meghatározott olyan önálló
egysége, amelyet a szomszédos egységektől meghatározott éghetőségű és tűzállósági
határértékű tűzgátló szerkezetek, illetve a jogszabályban nemzeti szabványban előírt
tűztávolságok választanak el;
· Mértékadó tűzszakasz :
szabadtéren vagy a létesítményben a legtöbb oltóvizet igénylő tűzszakasz alapterülete;
· Tűztávolság :
az építmények, illetve a szabadtéren tárolt anyagok függőleges vetületei, illetőleg az
épületek homlokzati kontúrjai közötti legkisebb távolság;
· Tűzoltó-technikai eszköz, felszerelés :
az épületekben, építményekben telepített, a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a
beavatkozás könnyítésére és a tűzkár csökkentésére, valamint a tűz terjedésének
megakadályozására alkalmazott berendezés, illetőleg a tűzoltóság által a tűzoltáshoz,
műszaki mentéshez használatos felszerelések;
· Tűzveszélyes tevékenység :
az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét,
lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel és/vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással,
szikrázással jár;
· Veszélyességi övezet :
a helyiségben vagy a szabadtéren lévő anyagnak, gépnek, berendezésnek tűzvédelmi
szempontból önállóan értékelendő környezete, térrésze.
• előkészítés nélkül menthető személy: olyan mozgásképtelen személy, akinek mentése
előkészítés nélkül végrehajtható
• előkészítéssel menthető személy: olyan mozgásképtelen személy, akinek mentése kizárólag
előkészítés (szállítható állapot megteremtése és fenntartása) után hajtható végre
• előkészítéssel sem menthető személy: olyan mozgásképtelen személy, akinek mentése nem
hajtható végre
• menekülésben korlátozott személy: olyan személy, aki életkora - 0-10 éves vagy 65 év feletti
-, értelmi vagy fizikai-egészségi állapota alapján, esetleg külső korlátozás miatt önálló
menekülésre nem képes
• menekülésben korlátozott személyek speciális intézménye: olyan, menekülésben korlátozott
személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására szolgáló
intézmény, amelyben az elhelyezett, ellátott, kezelt, nevelt, oktatott, gondozott személyek
menekülési képességét az életkoron kívül egyéb tényező is kedvezőtlenül befolyásolja
• önállóan menekülésre képes személy: olyan menekülő személy, aki életkora, értelmi és
fizikai-egészségi állapota alapján önállóan, esetleg kiegészítő irányítás mellett képes a
menekülésre és menekülését nem gátolja kényszertartózkodás miatt külső korlátozás
• segítséggel menekülő személy: olyan menekülésben korlátozott személy, aki fizikai segítség
vagy irányítás mellett vagy a külső korlátozás ellenőrzött feloldása és irányítás mellett képes
a menekülésre
• kockázati egység: az építmény vagy annak tűzterjedés gátlás szempontjából körülhatárolt
része, amelyen belül a kockázati osztályt meghatározó körülményeket a tervezés során
azonos mértékben és módon veszik figyelembe
• kockázati osztály: a tűz esetén a veszélyeztetettséget, a bekövetkező kár, veszteség
súlyosságát, a tűz következtében fellépő további veszélyek mértékét kifejező besorolás
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•
•

•
•

•

•

mértékadó kockázati osztály: az építmény, az önálló épületrész egészére vonatkozó besorolás,
amely megegyezik a kockázati egységek kockázati osztályai közül a legszigorúbbal
tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv: olyan tűzvédelmi dokumentáció, amely az
építmény építését, átalakítását, bővítését követően a megvalósult tűzvédelmi adatokat,
továbbá a használati feltételeket tartalmazza, amelyekkel az építmény tűzvédelmi
szempontból biztonságosan üzemeltethető
tűzvédelmi üzemeltetési napló: tűzvédelmi műszaki megoldások ellenőrzésének,
felülvizsgálatának, karbantartásának igazolására szolgáló dokumentum
tűzveszélyességi osztály: az anyagra, keverékre vonatkozó besorolás, amely az anyag,
keverék fizikai, kémiai tulajdonságát alapul véve, tűzvédelmi szempontból a viselkedését,
veszélyességét jellemzi
Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (TvMI) az OTSZ-ben meghatározott tűzvédelmi
követelmények teljesítéséhez szükséges, az elérendő biztonsági szintnek megfelelő egyes
műszaki megoldásokat, számítási módszereket tartalmazza.
Tűzeseti fogyasztó: villamos energiával működő fogyasztó, amelynek tűz esetén előírt ideig
működnie kell vagy működőképességét meg kell őriznie

A vonatkozó jogszabályok az alábbiak:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

1996. XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról,
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról,
30/1996. (XII. 06.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről,
45/2011. (XII.7.) BM rendelet (a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,
munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi
szakvizsga részletes szabályairól) (a továbbiakban: BM rendelet),
a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet);
1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól
8/1981. IpM rendelet a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról,
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a
tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztositásáról
50/2011. (XII. 20.) BM rendelet a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek
megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól,
9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati
és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú
szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai
képzéseiről,
44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról,
253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az Országos településrendezési és építési
követelményekről
(OTÉK)

Szabványok:
·
·

MSZ 4851/1 – 6. 1. 1988 – 1991. szabványsorozat. Érintésvédelmi vizsgálati módszerek,
MSZ 4852/1977. Villamos berendezések szigetelési ellenállásának a mérése,
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·
·
·
·
·
·

MSZ EN 3 Hordozható tűzoltó készülékek,
MSZ 1040-4 Tűzoltó készülékek. Javítás és készenlétben tartás.,
MSZ 17066 Biztonsági szín és alakjelek,
MSZ 2364. szabványsorozat. Épületek villamos berendezéseinek létesítése,
MSZ HD 60364. szabványsorozat. Épületek villamos berendezéseinek létesítése,
MEE.SZI 0301:2006. Villamos Biztonsági Szakmai Elvárások.
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I. FEJEZET
A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19.
§ (1) pontjában előírtaknak megfelelően a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.
6.) BM rendelet alapján az alábbi tűzvédelmi szabályzatot (továbbiakban Szabályzat) adom ki a
Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola (Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19.)
működési területére vonatkozóan.
A kiadott Tűzvédelmi Szabályzatban előírtak végrehajtása, folyamatos betartása a létesítményben
minden munkavállalóra, valamint bármely célból a létesítményben tartózkodó idegen személyekre
egyaránt kötelező.
A Szabályzatban történő bármilyen változtatásra, módosításra a Főiskola rektora jogosult.
A Szabályzat előírásainak betartásával kapcsolatos ellenőrzésre jogosult és köteles mindazon vezető,
akik részére a Szabályzat feladatokat és hatáskört állapít meg.
Minden beosztott dolgozó köteles a Szabályzat előírásait a rá vonatkozó mértékben megismerni és
azt a tevékenység végzése során maradéktalanul betartani.
Aki a Tűzvédelmi Szabályzatban elrendelteket nem tartja be, vagy nem megfelelően hajtja végre és
mulasztásával veszélyt, vagy tűzesetet okoz, azt fegyelmi, szabálysértési vagy büntető eljárás útján
felelősségre kell vonni.
A Tűzvédelmi szabályzat személyi hatálya kiterjed:
a) a főiskolán minden a munkaviszony és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony,
továbbá a szervezett közösségi munka keretében valamennyi munkával összefüggő
tevékenységet végző személyre (továbbiakban: dolgozóra);
b) a főiskola hallgatóira;
c) szerződés alapján munkát végző személyekre és cégekre;
d) jelen Szabályzatban meghatározottak szerint a látogatókra;
e) a főiskola területén rendezvényt szervező, lebonyolító, és a rendezvényeket biztosító
cégekre és személyekre..
E Tűzvédelmi Szabályzat 2015. május 1. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.
Nyíregyháza, 2015. április

…...................................................
Dr. Véghseő Tamás
rektor
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II. FEJEZET
TŰZVÉDELMI ÜGYREND

A Főiskola rektorának tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai:

1. Felelős a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola (továbbiakban Főiskola)
tűzvédelmi helyzetének biztosításáért, a jogszabályokban, szabványokban és szabályzatokban
foglalt tűzvédelmi előírások végrehajtásáért, továbbá az ehhez szükséges anyagi feltételek
megteremtéséért valamint folyamatos biztosításáért.
2. Köteles Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározni a Főiskolára vonatkozó tűzvédelmi
követelményeket, s azt a Főiskola munkavállalóinak kiadni, a benne foglaltak végrehajtását
pedig ellenőriztetni.
3. A tűzvédelmi előírások és szabályok érvényesítéséről a műszaki vezető és tanárok útján
gondoskodik. Megbízza a tűzvédelmi előadót, aki a területen rendszeres ellenőrzést és
szükség esetén tűzvédelmi szaktanácsadást végez.
4. Gondoskodik arról, hogy a hallgatók a tanév kezdetekor tűzvédelmi oktatásban
részesüljenek, a Tűzriadó Tervet megismerjék és gyakorolják. A gyakorlásról jegyzőkönyvet
készíttet, melyet a tűzvédelmi dokumentációkkal együtt megőriztet.
5. A Főiskola területén bármilyen építkezés, átalakítás közben gondoskodik a tűzvédelmi
előírások maradéktalan teljesítéséhez szükséges anyagi eszközök biztosításáról.
6. Figyelemmel kíséri a tűzvédelmi előírások és szabályok, valamint a szabályzatban
meghatározottak megtartását. Szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal
beszámoltatja a tűzvédelmi előadót.
7. Biztosítja, hogy az arra illetékes hatóság az iskola területén ellenőrzést tartson. Az ellenőrzés
során feltárt hiányosságok felszámolására határidőn belül intézkedik.
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A műszaki vezető tűzvédelmi feladatai

1. A műszaki vezető rektortól átruházott hatáskörben felügyeli és irányítja a főiskola
tűzvédelmi tevékenységét.
2. Gondoskodik a főiskola tűzvédelmi (műszaki-biztonsági) feladatának ellátásához szükséges
technikai feltételekről, a dolgozók tűzvédelemmel kapcsolatos észrevételeinek elbírálásáról,
a tűzvédelemmel kapcsolatos erkölcsi ösztönzésről, illetve felelősségre vonásról.
3. Tűzvédelmi vétség, tűzkár esetén vizsgálatot rendel el, a vizsgálat eredményéről értesíti a
fenntartót.
4. Megtiltja, hogy a főiskola területére a dolgozók engedély nélkül veszélyes anyagokat (pl.:

pirotechnikai eszközök, tűzveszélyes folyadék stb.) juttathassanak be és annak ellenőrzése
érdekében, szúrópróbaszerűen vizsgálatokat végeztet.
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A tanárok, előadók tűzvédelmi feladatai:

1. A tűzvédelmi feladatokat szakmai munkájuk mellett, külön díjazás nélkül végzik.
Tűzvédelmi vonatkozású kérdésekben is a Főiskola rektorának irányítása alá tartoznak, a
tűzvédelemmel kapcsolatos feladataik ellátásáról, végrehajtásáról közvetlen neki kötelesek
beszámolni.
2. A Főiskola területén elősegítik és rendszeresen ellenőrzik a vonatkozó tűzvédelmi szabályok
megtartását, hiányosságok esetén intézkednek annak megszüntetésére. Amennyiben
tűzvédelmi kérdésben nem ismerik a megoldást, szakmai iránymutatásért a tűzvédelmi
előadó segítségét kérik.
3. Gondoskodnak arról, hogy a hallgatók tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzvédelmi
ismeretekkel rendelkezzenek. Biztosítják, hogy a tűzriadó terv gyakorlása megtörténhessen
és eredményeként készségszintűvé váljon.
4. A Főiskola területén bekövetkező és a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén javaslatot
tesznek a szabályzat átdolgozására.
5. Figyelemmel kísérik a tűzvédelmi felszerelések (tűzoltó készülékek, figyelmeztető táblák,
stb.) állapotát, használhatóságát, azok szabályos elhelyezését. A felszerelések
meghibásodásáról, esetleges sérülésükről tájékoztatják a rektort.
6. Tanítás végén gondoskodnak a helyiségek elhagyásához kapcsolódó tűzvédelmi
követelmények megtartásának ellenőrzéséről, a szabálytalanságok megszüntetéséről.
7. Szükség esetén intézkednek a tűzjelzésre.
8. Részt vesznek a tűzvédelmi oktatáson és a munkaterületüket érintő tűzvédelmi
ellenőrzéseken.
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A tűzvédelmi előadó feladatai:

1. A tűzvédelmi előadó feladatát megállapodás alapján, a megállapodásban foglalt fizetés
kiegészítés ellenében végzi.
2. Elkészíti a Főiskola tűzvédelmi szabályzatát és az ahhoz kapcsolódó iratokat, egységesen
rendezi, naprakészségükről gondoskodik.
3. Szakmailag irányítja, szervezi és vizsgálja a főiskolán a tűzvédelmi tevékenységet.
4. Rendszeresen ellenőrzi a főiskola összes szervezeti egységére kiterjedően a tűzvédelmi
szabályzatokban, jogszabályokban és a kötelezően alkalmazandó szabványokban foglalt
tűzvédelmi előírások betartását, érvényre jutását.
5. A tűzvédelmi szakhatósági ügyek intézésénél közreműködik, illetve javaslatot tesz a
jogszabályok szerinti engedélyek beszerezhetőségére.
6. A tűzvédelemmel kapcsolatos tevékenységről szükség szerint, de legalább évente beszámol a
Főiskola rektorának.
7. Rendszeresen (negyedévente) ellenőrzi a tűzoltó készülékek és fali tűzcsapok meglétét,
állapotát és a hologramos címkén feltüntetett érvényességét és azt dokumentálja a tűzoltó
készülékek nyilvántartása nevű táblázatban (3.sz. melléklet).
8. A főiskolán történő fejlesztések, beruházások, felújítások, bővítések és tűzvédelmet érintő
átalakítás előkészítése és megvalósítása során figyelemmel kíséri a vonatkozó
jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban és hatósági előírásokban foglalt
követelmények teljesítését és jelzi az esetleges hiányosságokat.
9. A főiskolán keletkezett tűz esetén a tapasztalatokat beépítve, rendkívüli tűzvédelmi oktatás
megtartásáról gondoskodik az esemény után 10 munkanapon belül, melyen minden dolgozó
kötelezően részt kell, hogy vegyen.
10. A Tűzriadó Tervben foglaltakat legalább évente egy alkalommal, tűzesetet követően minden
esetben 1 hónapon belül gyakoroltatni kell, és a gyakorlatról jegyzőkönyvet kell készíteni.
11. A Tűzvédelmi szabályzatnak egyes munkahelyre vonatkozó használati szabályait, az 50
főnél nagyobb befogadó képességű helyiségek helyiség használatának módját és felelősségét
tartalmazó részét kötelező kifüggeszteni. A kifüggesztés helyét a szervezeti egység vezetője
határozza meg.
12. Részt vesz a hivatásos tűzoltóságok, a hatóságok, egyéb szervek ellenőrzésein.
13. Feladata az dolgozók ismétlődő és rendkívüli tűzvédelmi oktatása, és az új dolgozók és
hallgatók tűzvédelmi oktatása munkába állás, és tanulmányok megkezdése előtt.
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14. Részt vesz a főiskola területén tartott rendezvények eseti tűzvédelmi előírásainak
meghatározásában. Ezen előírások betartásáért a rendezvények szervezői felelnek.
15. Rész vesz a főiskola területén tervezett rendezvények jogszabályi követelményeknek
megfelelő szervezésének és a szükséges feltételek biztosítottságának ellenőrzésében, és a
feltárt hibákról köteles írásban azonnal tájékoztatni a rektort. A rendezvény szervezője
köteles őt a szükséges információkkal ellátni.
16. Vezeti a tűzvédelmi nyilvántartásokat és dokumentumokat.
17. Rendszeres kapcsolatot tart a Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel és a Nyíregyházi
Hivatásos Tűzoltósággal.
18. Javaslatot tesz felelősségre vonásra a tűzvédelmi szabályok, előírások megsértőivel
szemben.
19. Segíti a főiskola területén keletkezett tűzesetek vizsgálatát végző tűzvizsgálót a vonatkozó
jogszabály figyelembevételével.
20. Feladata ellátásával kapcsolatban jogosult a főiskola bármely helyiségébe – az ott érvényes
működési szabályok figyelembevételével – belépni és ellenőrzést folytatni.
21. A vonatkozó jogszabályok követelményeit a jogszabályváltozást követően beépíti a
tűzvédelmi oktatások tartalmába.
22. Rendszeresen felülvizsgálja a Tűzvédelmi szabályzatot, illetve a tűzvédelemmel kapcsolatos
belső utasításokat. Jogszabályi változások, belső átszervezések esetén elkészíti a módosított
szabályzatot és utasításokat.
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Irodai és műszaki dolgozók tűzvédelmi feladatai:

1. Kötelesek ismerni a Főiskola területén betartandó tűzvédelmi követelményeket és a rájuk
háruló feladatokat, s azokat – kötelezettségként és külön felhívás nélkül – betartani.
2. Kötelesek tűzvédelmi oktatáson részt venni.
El kell sajátítaniuk a munkájukkal kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket, s azokat a
tevékenységük során be kell tartaniuk.
3. Ha a munkaterületükön tüzet vagy tűzveszélyt észlelnek, azt kötelesek azonnal megszüntetni,
illetve munkaterületük vezetőjének jelezni.
4. Meg kell ismerniük a munkaterületükön lévő tűzoltó készülékek kezelését, a tűzjelzés
módját, a tűzoltás során rájuk háruló feladatokat. Meg kell ismerniük a munkaterületük
gyors, biztonságos elhagyásának módját.
5. Kötelesek a dohányzás és nyílt láng használatára vonatkozó előírásokat betartani.
6. A tűzvédelmi előírást megszegő munkatársuk figyelmét fel kell hívniuk a szabálytalanság
megszüntetésére.
7. Meg kell ismerniük és végre kell hajtaniuk a munka befejezését követő és a helyiségek
elhagyásával kapcsolatos előírásokat.
A tevékenységük során keletkezett hulladékokat munkanap végeztével a kijelölt helyre kell
lerakni. Az elektromos gépeket, berendezéseket áramtalanítani kell, a közlekedő utakat
szabadon kell hagyni.
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A hallgatók tűzvédelmi feladatai:

1. Kötelesek ismerni a Főiskola területén betartandó tűzvédelmi követelményeket és a rájuk
háruló feladatokat, s azokat – kötelezettségként és külön felhívás nélkül – betartani.
2. El kell sajátítaniuk a tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket, s azokat be kell
tartaniuk.
3. Ha a Főiskola területén tüzet vagy tűzveszélyt észlelnek, azt kötelesek azonnal megszüntetni,
illetve tanáraiknak jelezni.
4. Meg kell ismerniük a Főiskola területén lévő tűzoltó készülékek kezelését, a tűzjelzés módját,
a tűzoltás során rájuk háruló feladatokat. Meg kell ismerniük az épület gyors, biztonságos
elhagyásának módját.
5. A tűzvédelmi előírást megszegő hallgató társuk figyelmét fel kell hívniuk a szabálytalanság
megszüntetésére.
6. Meg kell ismerniük és végre kell hajtaniuk a tanítás befejezését követő és a helyiségek
elhagyásával kapcsolatos előírásokat.
A tevékenységük során keletkezett hulladékokat az oktatás végeztével a kijelölt helyre kell
lerakni. Az elektromos gépeket, berendezéseket áramtalanítani kell, a közlekedő utakat
szabadon kell hagyni.
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III. FEJEZET
KOCKÁZATI OSZTÁLYOK, OSZTÁLYBA SOROLÁS
A kockázati osztályba sorolásnál a tevékenység során használt, feldolgozott, szállított vagy tárolt
anyagok fizikai és kémiai tulajdonságait, a technológiák tűzveszélyességének jellemzőit, valamint a
jogszabályba foglalt előírásokat kell figyelembe venni.
Kockázati osztályok:
• Nagyon Alacsony Kockázat (jelzése: ''NAK'')
• Alacsony Kockázat (jelzése: ''AK'')
• Közepes Kockázat (jelzése: ''KK'')
• Magas Kockázat (jelzése: ''MK'')
Irodahelyiségek: "AK" (Alacsony Kockázat)
1. A nemdohányzók védelmét a kockázati osztályba sorolástól függetlenül meg kell valósítani.
2. A helyiség bejáratait iratokkal, bútorokkal, egyéb berendezési tárgyakkal eltorlaszolni vagy
elszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
3. A helyiségben villamos berendezést (pl: kávéfőzőt, elektromos főzőlapot, hősugárzót) csak
az alábbiak szerint szabad használni:
• villamos berendezéseken javítást, átalakítást és bárminemű munkát csak megfelelő
végzettséggel rendelkező személy végezhet;
• a világító berendezést eszközt úgy kell létesíteni, elhelyezni, rögzíteni és használni,
hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen;
4. a tevékenység befejezése után, valamint a napi munka befejezése után, eltávozás előtt a
helyiséget utolsóként elhagyó személynek kötelessége a villamos berendezések
feszültségmentesítése, kikapcsolása (áramtalanítása) ahol ez lehetséges. Vannak olyan
villamos készülékek, berendezések amelyeket készenléti állapotban kell tartani, ilyen
pl.: villanybojler, vagy biztonsági célokat szolgáló berendezések.
5. Az irodákban csak az ott folytatott tevékenység végzéséhez szükséges anyagokat, eszközöket
szabad tárolni, éghető folyadékok, festékek, hígítók, olajok, stb. tárolása tilos.
6. A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell arról győződnie, hogy
nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot,
hiányosságot meg kell szüntetni.
Folyosók, közlekedők: "AK" (Alacsony Kockázat)
1. Ezen helyiségek kiürítési és menekülési útvonalak, így az azokra vonatkozó általános
tűzvédelmi előírások vonatkoznak.
2. Semmilyen áru, bútor, szállító jármű, kézi kocsi, stb., nem tárolható, rövid időre sem
helyezhető el.
3. Ki- és bejárati ajtókat, átjárókat, folyosókat, lépcsőket, közművek elzáróinak megközelítési
útjait, tűzoltó készülékhez, tűzvédelmi felszereléshez vezető utakat eltorlaszolni, vagy
leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad.
4. Tilos lezárni olyan helyiség, vagy épület bejárati ajtaját, ahol emberek tartózkodnak.
5. A menekülési útvonalba eső ajtók teljes szélességükben könnyen nyithatók legyenek. Azokat
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sem tolózárral, sem kapoccsal reteszelni nem szabad.
6. A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell arról győződnie, hogy
nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot,
hiányosságot meg kell szüntetni.
Tantermek: "AK" (Alacsony Kockázat)
1. Dohányozni szigorúan tilos, az épület bejáratainál ezt tiltó táblát kell elhelyezni.
2. A nemdohányzók védelmét a tűzveszélyességi osztályba sorolástól függetlenül meg kell
valósítani.
3. A helyiség bejáratait iratokkal, bútorokkal, egyéb berendezési tárgyakkal eltorlaszolni vagy
elszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
4. Villamos berendezéseken javítást, átalakítást és bárminemű munkát csak megfelelő
végzettséggel rendelkező személy végezhet.
5. A világító berendezést, eszközt úgy kell létesíteni, elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az
a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.
6. A tevékenység befejezése után, valamint a napi munka befejezése után, eltávozás előtt a
helyiséget utolsóként elhagyó személynek kötelessége a villamos berendezések
feszültségmentesítése, kikapcsolása (áramtalanítása) ahol ez lehetséges. Vannak olyan
villamos készülékek, berendezések amelyeket készenléti állapotban kell tartani, ilyen a
biztonsági célokat szolgáló berendezések.
7. A termekben csak az ott folytatott tevékenység végzéséhez szükséges anyagokat, eszközöket
szabad tárolni, éghető folyadékok, festékek, hígítók, olajok, stb. tárolása tilos.
Teakonyha: "AK" (Alacsony Kockázat)
1. A helyiségben csak olyan elektromos berendezés használható, mely megfelelő műszaki
állapotú, szigetelése ép, sértetlen.
2. Elektromos főzőlap (rezsó), kávéfőző csak nem éghető anyagú, szigetelő alátéten
üzemeltethető.
3. A helyiség elhagyása előtt áramtalanításról gondoskodni kell.
Takarítószer tároló: "AK" (Alacsony Kockázat)
1. A helyiségben dohányzás és nyílt láng használata TILOS!
2. A tárolóban az anyagokat, eszközöket polcrendszeren vagy szekrényben kell elhelyezni.
3. A tárolt éghető anyag és a világító test, illetve elektromos szerelvények között minimum 1
méter távolságot kell tartani.
4. A napi tevékenység befejezését követően a helyiség elhagyása előtt az áramtalanítást el kell
végezni.
5. A helyiséget utolsóként elhagyó személynek távozás előtt meg kell arról győződnie, hogy
olyan körülmény, mely utólag tüzet okoz, nem áll fenn. A tapasztalt szabálytalanságot,
hiányosságot meg kell szüntetni.
Mosdó, WC: „NAK” (Nagyon Alacsony Kockázat)
1. A helyiségek ajtaját eltorlaszolni, leszűkíteni ideiglenes jelleggel sem szabad
2. A helyiségek elhagyása előtt a világítást le kell kapcsolni.

17

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadás: 01.
Oldal: 18

IV. FEJEZET
A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK
1. A Főiskola helyiségeiben, szabad terein csak azt a tevékenységet szabad végezni, ami a
működési engedélyében megengedett.
2. Ha a Főiskola területén lévő helyiségekben átalakítás történik, vagy új berendezés kerül
elhelyezésre, amely a tűzvédelmi helyzetet megváltoztatja, azt a tűzvédelmi előadóval
célszerű egyeztetni, valamint a tűzvédelmi hatóságnak jelenteni kell.
3. A helyiségekben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot, eszközt
szabad tárolni. A tárolt anyagok mennyisége nem haladhatja meg a tűzvédelmi előírásokban
meghatározott mennyiséget.
4. A helyiségekben keletkezett éghető hulladékot folyamatosan, de legalább a tanítási nap végén
el kell távolítani.
5. A Főiskola bejáratánál jól látható helyen a tűzveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra
figyelmeztető és tiltórendelkezéseket tartalmazó táblát vagy piktogramot kell elhelyezni az
állami szabványnak megfelelően.
6. A közmű nyitó- és zárószerkezet helyét, annak nyitott vagy zárt állapotát, a tűzjelző
készüléket (telefon) jól láthatóan jelölni kell.
7. A Főiskola helyiségeiben a tevékenység befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi
szabályok betartását és a szabálytalanságot meg kell szüntetni.
Az ellenőrzést végző feladata ellenőrizni:
a. a helyiségek takarítását, az éghető anyagok, hulladékok eltávolítását,
b. az áramtalanítás végrehajtását,
c. a vízcsapok elzártságát,
d. a közlekedési utak, a tűzvédelmi felszerelések szabadon tartását,
e. az ajtók, ablakok zártságát,
f. minden olyan körülményt, ami tűz okozója lehet.
8. A tanítás befejezésekor gondoskodni kell a kiszolgáló és technikai helyiségek lezárásáról. A
lezárt helyiségek kulcsát jelölve a portán kell elhelyezni, hogy ahhoz illetékes személyek (tűz
esetén) könnyen hozzáférhessenek.
9. A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni.
10. A tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell.
11. A Főiskola személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit
lezárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi –
veszély esetére – az ajtók külső nyithatóságát a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott
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módon biztosítani kell. A belső nyithatóságtól csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a
rendeltetés kizárja.
12. Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez
szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az
építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett
anyagmennyiséget.
13. A Főiskola közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerzési
helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas
a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
14. A Főiskola épületében, helyiségeiben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolója, a
közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a hő- és füstelvezető
kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék
hozzáférésének, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat
eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
15. A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket – kivéve a legfeljebb
50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat –, míg a
helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad.
16. A Főiskola menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházában robbanásveszélyes és
tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el. Ez alól kivételt képeznek a
beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk,
szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az elhelyezéssel
érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.
17. A menekülésre számításba vett közlekedőkben, nem füstmentes lépcsőházakban és a
pinceszinti helyiségekben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és
füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják.
18. A Főiskola menekülési útvonalai nem szűkíthetők le.

ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG
1. Tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol az tüzet vagy robbantást
okozhat mindaddig, amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították.
2. A Főiskola területén állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet végezni nem szabad.
3. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak a rektor által előzetesen írásban
meghatározott feltételek alapján szabad végezni (2.sz. Melléklet)
4. A külső munkavállaló által végzett tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyt a külső
munkavállaló vezetője vagy megbízottja adja ki, de a munkavégzés előtt láttamoztatja az
intézményvezetővel, aki ha szükséges, a helyi sajátosságokkal kiegészíti.
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5. Az engedélynek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét , leírását, a munkavégző
nevét, tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetén a bizonyítvány számát, a
vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.
6. A tűzveszélyes munkavégzésre szóló engedélyt kettő példányban kell kiállítani. Egy példányt
a munkavégzőnek át kell adni, aki azt a munkavégzés ideje alatt köteles magánál tartani. Az
engedélyező a kiadott engedély másodpéldányát egy évig köteles megőrizni.
7. A szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával
rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra
kioktatott személy végezhet.
8. Tűzveszélyes tevékenységhez a munkaterület vezetője az ott keletkezhető tűz oltására
alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
9. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét
tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami
tüzet okozhat.
10. A munka befejezését az engedélyezőnek be kell jelenteni és egyben a kiadott engedélyt
vissza kell adni.

VILÁGÍTÓ, VILLAMOS ÉS VILLÁMHÁRÍTÓ BERENDEZÉSEK
1. Világítóberendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a
környezetére gyújtásveszélyt ne jelentsen.
2. A Főiskola területén csak tüzet nem okozó világítást szabad használni.
3. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen
kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.
4. A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve
olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az az éghető anyagra gyújtásveszélyt ne jelentsen.
5. A villamos gépet-, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell
kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a napi tanítás befejezése után a villamos
hálózatról le kell választani.
6. A villamos berendezés használatbavételét követően, a berendezés üzemeltetője legalább 6
évenként a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti és a tapasztalt
hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig megszünteti, melynek tényét
igazolja.
7. A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.
8. A telep- vagy működési engedélyhez illetve bejelentéshez kötött átalakítás, vagy rendeltetés
váltás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken soron kívüli
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tűzvédelmi felülvizsgálatot kell végezni abban az esetben, ha az utolsó felülvizsgálat óta
eltelt legalább 4 év.
9. A villámvédelmi berendezést legalább 6 évente tűzvédelmi szempontból felül kell
vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg
kell szüntetni. Ennek tényét írásban köteles igazolni.

DOHÁNYZÁS
1. A Főiskola teljes területén, valamint a bejáratoktól mért 5 méteres távolságon belül tilos
a dohányzás!
2. A dohányzási tilalmat Állami Szabványban meghatározott táblával illetve piktogrammal jól
látható helyen (pl. bejárati ajtó) kell jelölni.

KIÜRÍTÉS
1. A Főiskolát úgy kell kialakítani, hogy tűz vagy robbanás esetén az ott tartózkodók
biztonságban eltávozhassanak, illetve eltávolíthatóak legyenek.
2. Az eltávozást a szabadba vagy másik tűzszakaszba kell biztosítani.
3. A menekülési útvonalak irányát világító biztonsági jelzésekkel meg kell jelölni olyan módon,
hogy a helyiség bármely pontján minden esetben egy menekülési útjelző biztonsági jel
látható legyen.

SZELLŐZTETÉS
1. Mesterséges szellőzés esetén olyan szellőző berendezést kell használni, hogy annak
bekapcsolásakor illetőleg üzemeltetése közben gyújtószikra ne keletkezzen és a
berendezésen keresztül külső gyújtóforrás gyújtási veszélyt ne jelentsen.
2. A szennyezett levegő kivezetési helyét úgy kell kialakítani, hogy az a környezetét ne
veszélyeztesse.
3. A szellőző rendszer nyílásait eltorlaszolni nem szabad.
4. A szellőző berendezést (csatornát, ülepítőt) rendszeresen tisztítani kell.
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BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ BERENDEZÉS
1. A beépített tűzjelző berendezést a Főiskolán állandóan üzemképes állapotban kell tartani.
2. A létesítmény fővonalú távbeszélő készülékei mellett – a tűzoltóság hívószámát vagy az
egységes segélyhívó számát jól láthatóan fel kell tüntetni.
3. A Főiskola a beépített tűzjelző berendezés állandó felügyeletét -24 órás portaszolgálat
keretében- arra kioktatott személyzet által biztosítja
4. A berendezés üzemeltetése során biztosítani kell
a) a berendezés üzemképes állapotát,
b) a jelzések (tűz, hiba) folyamatos felügyeletét, fogadását,
c) az üzemeltetői ellenőrzés végrehajtását,
d) a felülvizsgálat, karbantartás végrehajtását,
e) az üzemképességet fenntartó vagy helyreállító javítást, tisztítást, cserét és
f) az üzemeltetéshez szükséges dokumentációt.
5. A berendezés tervszerű üzemszünetének, meghibásodásának esetén a biztonsági feltételeket
a Főiskola a helyi kockázatnak megfelelően biztosítja.
6. A téves riasztások elkerülése érdekében az érzékelők tűzjellemzőjére hasonlító hatás idejére
az adott érzékelő, zóna, vagy zónák kiiktatása akkor lehetséges, ha
a) a kiiktatott érzékelő, zóna csak a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő
automatikus érzékelők működését korlátozza,
b) a kiiktatott érzékelő, zóna a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő kézi
jelzésadók működését nem korlátozza,
c) a berendezés műszaki kialakítását ismerő szakemberrel a zónakiiktatás körülményei
egyeztetve vannak olyan módon, hogy az a létesítéssel, karbantartással,
felülvizsgálattal összefüggő jogokat, kötelezettségeket nem sérti és
d) Gondoskodni kell, a zónakikapcsolás miatt védtelenné vált területek fokozottabb
felügyeletéről.

TŰZJELZÉS, TŰZOLTÁS
1. A Főiskola épületében tűzjelző rendszer van telepítve, mely tűz esetén azonnali jelzést ad a
portán elhelyezett központnak, valamint az épület falain elhelyezett szirénák adnak
hangjelzést.
A portásnak meg kell győződnie arról, hogy nem téves riasztásról van szó, majd telefonon
jelez Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóságnak.
2. A tűzjelző rendszer karbantartásáról rendszeresen gondoskodni kell, melyet a Főiskola saját
szakembere végez.
3. A Főiskola épületében, az irodákban elhelyezett telefonkészülékeket, valamint a
rendelkezésre álló mobiltelefonokat is lehet tűzjelzésre használni.
4. Vezetékes telefonkészülék közelében a TŰZOLTÓSÁG hívószámát 105 jól láthatóan ki
kell függeszteni.

22

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadás: 01.
Oldal: 23

Tűzeset jelentése:
1. Az a munkavállaló vagy hallgató, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, arról
tudomást szerez, köteles azt a legközelebbi telefonról a tűzoltóságra jelezni. Segélyhívásra
bármelyik mobiltelefon is ingyenesen használható.
A segélyhívószám: 105
A tűzjelzésnek tartalmazni kell:
• a tűzeset pontos helyét (hol van a tűz)
• mi ég (pl. épület, raktár)
• mi van veszélyeztetve (pl. másik épület)
• a tűz terjedését, nagyságát
• emberélet van-e veszélyben
• a jelentő személy nevét, a tűzjelzésre használt telefon számát
2. A tűzoltóságra történő jelzés után azonnal jelentést kell tenni a Főiskola rektorának.
3. A tüzet elsőként észlelő személy haladéktalanul - élő szóval – köteles környezetét riasztani
és a tűzjelzést a hivatásos tűzoltóság felé végrehajtani.
A tűz esetén tanúsítandó magatartás:
1. A kezdeti állapotban észlelt, kis terjedelmű tűz oltását - tűzjelzés, további riasztás nélkül – a
tűzesetet felfedező személy is végrehajthatja a területen lévő tűzoltó eszközökkel, illetve a
rendelkezésre álló felszereléssel. Az oltást követően a tűzesetet jelezni kell a tűzoltóságra,
mint utólagosan bejelentett eseményt.
2. A Főiskola területén bekövetkezett tűzesetnél a tűzriadó terv szerint kell eljárni, valamennyi
munkavállaló a tőle elvárható szinten köteles:
• Közreműködni a veszélybe került személyek mentésében, a tűz oltásában, a
veszélybe került értékek és anyagok kimentésében;
• elsőként a veszélybe került személyek mentését kell végrehajtani;
• haladéktalanul el kell hagyni azokat a helyiségeket, területeket, amelyekben
robbanás bekövetkezése várható – az ilyen helyeken csak a tűzoltást irányító
személy rendelkezése szerint szabad beavatkozni, mentést végezni;
• Vízzel oltást csak akkor szabad megkezdeni, ha a tűzeset helyszínének és
környezetének áramtalanítása megtörtént.
3. A tűzvédelmi előadónak az alábbi feladatokat kel végrehajtania:
a) jegyzőkönyvet kell felvenni a tűzesetről érdemlegeset tudó személyek (tűzesetet
felfedező, tűzoltásban résztvevő, tűzesetért felelős stb.) nyilatkozatáról;
b) a tűzeset körülményeiről jelentést kell készíteni az intézményvezető felé.
A jelentés térjen ki:
• a tűzeset pontos helyére,
• mi égett,
• életveszély fennállt-e,
• történt- e sérülés,
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•
•
•

megtörtént-e a kiürítés,
jelentették-e a hivatásos tűzoltósághoz,
a tűzoltóság beavatkozott-e a tűzesetnél.

TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK
1. A tűz oltására használatos vízszerzési helyeket, tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell
tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad!
2. A létesítményben legalább 1 db, az ott keletkező tűz oltására alkalmas - a vonatkozó
jogszabályokban és nemzeti szabványokban foglalt követelményeket kielégítő - tűzoltó
készüléket kell elhelyezni.
PORRALOLTÓ
Felhasználási területe: a készüléket minden tűz oltására lehet használni, különösen
elektromos tüzek és tűzveszélyes folyadékok oltására.
HABBAL OLTÓ
Felhasználási területe: általában minden olyan helyen lehet használni, ahol vízzel oltó
szükséges, de túl ezen éghető folyadékok és gumi tüzek oltására is eredményesen
alkalmazható.
SZÉNDIOXIDDAL OLTÓ
Felhasználási területe: műszerek, élelmiszerek, tűzveszélyes folyadékok, éghető
gázok és elektromos tüzek oltására alkalmas.
3. A tűzoltó készülékeket, felszereléseket, a tűzjelző és oltóberendezéseket a hatályos
jogszabályban, szabványokban foglalt biztonsági jellel kell után-világító vagy világító
biztonsági jellel megjelölni. A biztonsági jeleket minden esetben a tűzoltó berendezés fölé
2,0-2,5 m magasságban kell felszerelni, hogy a biztonsági jel akkor is látható legyen, ha az
átmenetileg takarásban van.
4. A tűzoltó készülékek időszakos felülvizsgálatát külső szakember (szakcég) szerződés alapján
végzi.
5. Ellenőrzést akkor kell végezni a készüléken, ha:
• jogszabályban, vagy a nemzeti szabványban előírt időköz letelt;
• a minőségi bizonyítvány és/vagy fémzárolása hiányzik;
• tűzoltáskor működésképtelen volt;
• azt a tűzvédelmi hatóság elrendeli;
• rajta mechanikai sérülés nyoma látszik.
6.

Az ellenőrzés a területen elhelyezett minden készülékre vonatkozik.

7. A tűzoltó berendezést, készüléket, eszközt, felszerelést és anyagot jogszabály, vagy nemzeti
szabvány előírásai szerint, azok hiányában félévenként kell ellenőrizni. MSZ EN 3
szabványnak megfelelő készüléket a tűzvédelmi feladatokat ellátó szakember 3-havonta,
külső szakember évente ellenőrzi. Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos
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ellenőrzését nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek.
8. Az ellenőrző az üzemképes készülékeket ellenőrző címkével látja el az ellenőrzési
időpont feltüntetésével, melytől számított hat hónapig ha a készüléket külső behatás,
rongálás nem éri, garanciát vállal a működéséért, ha azt az előírás szerint használják.
9. Azokat a készülékeket, melyek töltet ill. hajtógáz súlyhiányosak, vagy lejárt az öt
évenként ismétlődő nyomáspróbája, vagy egyéb alkatrész hibás, hiányos, külső
szakműhelyben javítják szükség szerint, illetve elvégzik a szükséges nyomáspróbát.
10. Nemzeti szabvány alapján a " létesítmény tűzoltó készülékeiről nyilvántartási naplót kell
vezetni."
11. Az MSZ szabvány szerint minősített tűzoltó készüléket 6 hónaponként kell ellenőrizni!
12. Az MSZ EN 3 szerint minősített tűzoltó készüléket 12 hónaponként kell ellenőrizni!
13. A Nemzeti Szabvány előírja, hogy a készenlétben tartó, vagy annak képviselője az MSZ EN
3 szerint minősített tűzoltó készüléket negyedévente köteles megvizsgálni, az alábbiak
szerint:
• a tervezett telepítési (készenléti) helyen vannak-e,
• láthatók-e, és a készülékkel szemben állva a címke olvasható-e,
• használatba vétele nem ütközik-e akadályba, jelzőműszer esetén az nem hiányzik,
helyes értéket mutat,
• épek és szerelvényekkel el vannak látva.
14. A Főiskola védelmének növelése érdekében szintenként 1db. fali tűzcsap is kiépítésre került.
15. A tűzcsapok használatára csak az iskola alkalmazottai és a tanárok jogosultak.
16. A fali tűzcsap megfelelőségét, műszaki állapotát rendszeresen (legalább 3 havonta)
ellenőrizni kell, mely a tűzvédelmi előadó feladata.

MUNKAVÁLLALÓK, TANULÓK TŰZVÉDELMI KÉPZÉSE
1. A Főiskola rektora köteles gondoskodni, hogy az 1996. évi XXXI. törvény 22. §. (3)
pontjában előírtaknak megfelelően a munkavállalók a munka-, illetőleg a tevékenységi
körükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket munkába állításuk előtt elsajátítsák és a tűz
esetén végzendő feladatokat megismerjék, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgát letegyék.
Ezért a munkavállalókat munkába állításkor, ezt követően évenként, illetve munkakörük
megváltozása esetén oktatásban kell részesíteni.
2. Minden új felvételes munkavállalót elméleti és gyakorlati tűzvédelmi oktatásban kell
részesíteni a munkába állás előtt, elkészített oktatási tematika alapján.
3. Az adott munkakörre és a munkavégzés helyére vonatkozó tűzvédelmi ismeretek alapvető
forrásának a tűzvédelmi szabályzat általános és eseti előírásai tekinthetők.
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4. A gyakorlati oktatáson az új munkavállalóval meg kell ismertetni:
• a munkahelyének tűzveszélyességi osztályát,
• az általa végzett tevékenység tűzveszélyességét és
• a dohányzásra kijelölt helyeket,
• a megelőző tűzvédelmi rendelkezéseket és használati előírásokat,
• a közlekedési utakat, ki- és bejáratokat, menekülési utakat,
• az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségek használatának módját,
• a tűzjelzési lehetőségeket,
• tűz esetén betartandó magatartási szabályokat,
• a tűzriadó tervet.
5. Ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni az intézmény valamennyi munkavállalóját.
6. Az oktatáson minden munkavállaló köteles részt venni és az oktatási anyagot köteles a tőle
elvárható módon elsajátítani.
7. Az a munkavállaló, aki nem ismeri a munkahelyére vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, a
tűzoltó készülék használatát, a tűzjelzés módját, a munkavégzéstől eltiltható.
8. A munkavégzéstől eltiltott dolgozónak az eltiltás idejére illetmény nem fizethető.
9. Az ismétlődő tűzvédelmi oktatásokat évente egy alkalommal kell megtartani a kiadott
oktatási tematika anyagából. Az ismétlődő tűzvédelmi oktatást a külső tűzvédelmi szakember
köteles megtartani és gondoskodni annak dokumentálásáról.
10. A tanulók tűzvédelmi oktatását az intézményi tájékoztatóba integrált írásos oktatási anyaggal
kell biztosítani.
11. A tanulók oktatási anyaga terjedjen ki:
• a tűzvédelmi szabályzat előírásaira,
• a tűzriadó terv előírásaira,
• a tűz esetén követendő magatartásra,
• a tűzoltó készülékek, felszerelések felépítésére, működésére, használatára.
12. A tanulók bevonásával legalább évente egy alkalommal kiürítési gyakorlatot kell tartani és
azt dokumentálni kell.

IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK

•
•

Tűzoltó készülékek: alapkarbantartás évenként, üzemeltetői ellenőrzés három havonta
(OTSZ XX. fejezet OTSZ 18. sz. melléklet)
Tűzoltó vízforrások és tartozékaik: üzemeltetői ellenőrzés félévenként, időszakos
felülvizsgálat, karbantartás évenként, tartozékok nyomáspróbája 5 évenként (OTSZ XX.
fejezet OTSZ 18. sz. melléklet)
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•

•

•

•
•
•
•
•
•

Kisfeszültségű villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata (OTSZ 277.§): A villamos
berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként
nem rendelkezik, 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű
robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására,
felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként, egyéb esetben
legalább 6 évenként a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a
tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig
megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja. A tűzvédelmi felülvizsgálat
szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.
Villámvédelmi berendezések felülvizsgálata (OTSZ 280.§): A nem norma szerinti meglévő
villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi
szempontból a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy
tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként, egyéb esetben
legalább 6 évenként, a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény
minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a
villámvédelem hatásosságát módosíthatja, sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint
minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem
hatásosságát, felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban
meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni
kell. A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.
Beépített tűzjelző berendezések: időszakos felülvizsgálat, karbantartás félévenként,
üzemeltetői ellenőrzés naponta, 1 havonta, 3 havonta (OTSZ XX. fejezet OTSZ 18. sz.
melléklet).
Hő-és füstelvezető berendezések: időszakos felülvizsgálat, karbantartás félévente,
üzemeltetői ellenőrzés 3 havonta (OTSZ XX. fejezet OTSZ 18. sz. melléklet).
Tűzgátló ajtók: időszakos felülvizsgálat, karbantartás félévente, üzemeltetői ellenőrzés
havonta (OTSZ XX. fejezet OTSZ 18. sz. melléklet).
Füstgátló nyílászárók: időszakos felülvizsgálat, karbantartás félévente, üzemeltetői
ellenőrzés 3 havonta (OTSZ XX. fejezet OTSZ 18. sz. melléklet).
Biztonsági világítás: időszakos felülvizsgálat, karbantartás évente, üzemeltetői ellenőrzés
havonta (OTSZ XX. fejezet OTSZ 18. sz. melléklet).
Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell
végezni és annak eredményét írásban kell dokumentálni.
Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és a
javítás során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó
előírásait.
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V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. A Tűzvédelmi szabályzatban foglaltak betartásáért és végrehajtásáért a Főiskola rektora és
dolgozói egyaránt felelősek.
2. A Tűzvédelmi szabályzatot megszegővel szemben a szabályszegés mértékének megfelelő
felelősségre vonás kerül alkalmazásra.
3. A Tűzvédelmi szabályzat 2015. május 1-én lép hatályba.
4. A Tűzvédelmi szabályzat a műszaki vezetőnél és a portán kerül elhelyezésre. Az egyéb
keletkező tűzvédelmi iratokat a tűzvédelmi oktatási naplóval vagy jegyzőkönyvekkel egy
helyen kell tartani.
5. A Tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat minden vezetőnek, dolgozónak meg kell ismeri, és a
megismerés tényét kézjegyükkel ellátva igazolni kell. A Tűzvédelmi szabályzatban
foglaltakat az oktatóknak szükséges mértékig a tanulókkal meg kell ismertetni.

2015. április

Jóváhagyta: ………………………………..
Dr. Véghseő Tamás
rektor
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MELLÉKLETEK

1. melléklet

TŰZVÉDELMI OKTATÁSI NAPLÓ
2. melléklet

ENGEDÉLY TŰZVESZÉLYES MUNKA VÉGZÉSÉHEZ
3. melléklet

A SZENT ATANÁZ GÖRÖGKATOLIKUS HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA
ÉPÜLETÉBEN KÉSZENLÉTBEN TARTANDÓ TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK
OLTÓANYAGEGYSÉG SZERINTI MEGHATÁROZÁSA
4. melléklet

TŰZRIADÓ TERV
5. melléklet

KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS
6. melléklet

AZ 50 FŐNÉL NAGYOBB BEFOGADÓKÉPESSÉGŰ HELYISÉG
HASZNÁLATÁNAK MÓDJA ÉS FELELŐSE
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1. melléklet

TŰZVÉDELMI OKTATÁSI NAPLÓ

Az oktatás időpontja: …............. év …....................... hó …................ nap.
Az oktatást végző neve: …....................................................
Munkaköre: ….......................................................................
Munkahelye: …....................................................................
Tárgy: Az 1996. évi XXXI. tv. 22. §. (3) bekezdésében foglaltak alapján történő tűzvédelmi oktatás:
• a Tűzvédelmi Szabályzat szükséges mértékű ismertetése,
• a munkahely és a munkafolyamat tűzveszélyességéről,
• a megelőző tűzvédelmi rendelkezésekről,
• a tűz esetén követendő magatartás, illetőleg a tűzriadó tervben személyre
meghatározott feladatokról,
• a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, készülékek használatáról,
• a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeiről.

..................................................
előadó (okt. vez.)
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ENGEDÉLY TŰZVESZÉLYES MUNKA VÉGZÉSÉHEZ
A 20 ….. év …...................... hó …........ napján tartott helyszíni szemle alapján az Országos
Tűzvédelmi
Szabályzat értelmében 20 …..év ….................... hó …........ nap …....... óra …......perctől
20 …..év ….................... hó …........ nap …....... óra …......percig tűzveszélyes munka végzését, illetve idegen vállalat által végzett munkáltatói - a túloldalon feltüntetett szabályok és az alábbi
tűzvédelmi előírások maradéktalan betartásával engedélyezem.
Tűzvédelmi előírások:
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................

…................................................................
munkaterület tűzvédelmi megbízottja

…..............................................................
az engedélyt kiadó neve és beosztása

Az engedélyben felsorolt előírásokat és a tűzvédelemre vonatkozó tudnivalókat tudomásul
vettem, azok betartásáért büntetőjogilag felelősséget vállalok.

…..........................................., 20...................................................
…..............................................
a munkát végző
FIGYELMEZTETÉS!
Tűzveszélyes munkát csak a túloldalon feltüntetett és a fenti tűzvédelmi előírások betartása mellett
szabad végezni. Ellenőrzés esetén az engedélyt fel kell mutatni.
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Az Állami Tűzoltóság telefonszáma: 105
Tűzveszélyes munka végzésénél az alábbi szabályokat kell betartani
1. Hegesztést csak szabványos és kifogástalan állapotban lévő hegesztő berendezéssel szabad
végezni.
2. Szivárgó tömlővel, bizonytalanul csatlakozó szerelvényekkel dolgozni nem szabad.
3. Ív- és lánghegesztést csak hegesztői képesítéssel és tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal
rendelkező személy végezhet.
4. A helyiség födém- és faláttöréseit, továbbá több szinten áthaladó csővezetékek nyílásait tűz
biztosan és hézagmentesen le kell zárni.
5. Abban a helyiségben, ahol tűz- és robbanásveszélyes gőz, gáz, por van a levegőben, mindaddig
nem szabad a hegesztést megkezdeni, amíg a veszélyt el nem hárították.
6. Meleg padozatú helyiségben a padozatot az éghető hulladéktól fel kell takarítani és locsolni.
7. Éghető anyagokat legalább 5 m távolságra el kell távolítani, ha ez nem lehetséges, vizes
ponyvával történő letakarással kell védeni a szikraszóródás ellen.
8. A szikraszóródás megakadályozása céljából tűzbiztos anyagból (vaslemez) barikádot kell
létesíteni és indokolt figyelő vagy tűzoltó felügyelet beállítása. gázpalackokat feldőlés ellen
rögzítve, targoncára szerelve szabad használni.
9. Tilos az oxigénpalackok zsíros, olajos kézzel, ronggyal kezelni, valamint a palackok
szerelvényezésekor dohányozni és nyílt lángot használni.
10. Hegesztést munkahelyen 2 db poroltó készüléket és 2 db vízzel telt vedret kell állandóan
készenlétben tartani.
11. Hegesztőpisztoly visszarobbanásakor vagy meggyulladt nyomáscsökkentő esetén először a
dissous gázpalack szelepét és utána az oxigénpalack szelepét kell elzárni.
12. Forrasztásnál a páka melegítésére szolgáló kályhát vagy benzinlámpát nem éghető anyagú
alátétre kell helyezni és rögzíteni kell.
13. Izzó vagy felhevült pákát, továbbá elektromos pákát, felügyelet nélkül hagyni nem szabad,
éghető anyagra rátenni nem szabad és csak teljes lehűlés után szabad a tároló helyre tenni.
14. A helyszínen 2 db poroltót, 1/4 m3 homokot, 1 db lapátot kell készenlétben tartani.
15. A munka befejezése után a helyszínt és környékét át kell vizsgálni (az üstházban a tüzet el kell
oltani), hogy tűz keletkezését előidéző körülmények ne maradjanak. A munka befejezését az
engedélyt adónak jelenteni kell.
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3. melléklet

A SZENT ATANÁZ GÖRÖGKATOLIKUS HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA
ÉPÜLETÉBEN KÉSZENLÉTBEN TARTANDÓ TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK
OLTÓANYAGEGYSÉG SZERINTI MEGHATÁROZÁSA

x

8

Szükséges
oltóanyagegységhez
tartozó tűzoltó
készülékek
meghatározása
54/2014. (XII.5.) BM r.
16. melléklet 1. táblázat
szerint
2 db 13A 70 B

x

7

2 db 13A 70 B

x

5

1 db 21A 89B

x

9

1 db 27A 144B

x

12

x

8

1 db 43A 183B
vagy 2 db 21A 113B
2 db 13A 70 B

x

6

1 db 21A 113B

Robbanásveszélyes anyag tárolás
Önálló rendeltetési
tárolás egység
vagy szabadtér
alapterülete/ m2
Pince, mélygarázs
517 m2
Pince, kiszolgáló
helyiségek, raktárak
408 m2
Földszint, díszterem
227 m2
Földszint, termek,
közlekedők
698 m2
1. emelet
925 m2
2. emelet, könyvtár
545 m2
2. emelet, termek,
közlekedők
380 m2

Igen

nem

Összesen:

Szükséges
oltóanyagegység
meghatározása
54/2014. (XII.5.)
BM r. 16.
melléklet 2.
táblázat szerint

55 oltóanyagegység

Az épületben készenlétben tartva: 14 db 34A 144 B, 3 db 34B tűzoltó készülék
= 146 oltóanyagegység > 55 oltóanyagegység
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TŰZRIADÓ TERV
A megelőző tűzvédelem biztosítása érdekében az 1996. évi XXXI. tv. valamint végrehajtási
utasításai – a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet – alapján az alábbi tűzriadó tervet hagyom jóvá:
Tűz esetén a tűzriadó tervben megnevezett dolgozók a megjelölt feladatok szerint kötelesek
intézkedéseiket megtenni.
A tűz észlelője, vagy a munkaidő után a portás telefonon köteles értesíteni:
a Tűzoltóságot a 105-ös, vagy az egységes segélyhívó 112-es telefonszámon.
A tűz bejelentésének tartalmaznia kell:
• a tűzeset pontos helyét
• mi ég és mit veszélyeztet
• emberélet van-e veszélyeztetve
• a tűzjelző nevét, címét, telefonszámát
Majd ezen bejelentések után riasszuk:
• az épületben tartózkodókat az automata tűzjelző rendszer automatikus elindulásával, vagy a
kézi jelzésadó megnyomásával, illetve tűzilárma segítségével
• a Rendőrséget 107, vagy az egységes segélyhívó 112-es telefonszámon
• szükség szerint a Mentőket 104, vagy az egységes segélyhívó 112-es telefonszámon
• a rektort 201 vagy a 30/907-6274 telefonszámon
• a műszaki vezetőt (egyben tűzvédelmi előadó) a 30/623-4896 telefonszámon
A helyszínre érkező tűzoltóknak meg kell mutatni a vízszerzési helyeket – amelyek szabvány
méretű tűzcsapok – a következő helyeken:
•
•
•
•
•

a főbejárati kapunál 1 db
a pinceszinten az elektromos kapcsolóhelyiség mellett 1 db
a földszinten a hátsóbejárat előtér mellett 1 db
az 1. emeleten a 110. sz. iroda mellett 1 db
a 2. emeleten a főkönyvtáros iroda mellett 1 db

A tűzoltóság megérkezése előtt az épületben elhelyezett tűzoltókészülékekkel és fali tűzcsapokkal
meg kell kezdeni az oltást.
Az épületszintek alaprajzai a portán lezárt borítékban elhelyezve.
FELADATOK TŰZ ESETÉN
Portaszolgálat feladata tűzriadó esetén
A Tűzriadó Tervet és annak mellékleteit, amelyben
• a készenlétben tartott tűzoltó készülékek és eszközök helyét,
• valamint a külső és belső vízszerzési helyeket,
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• az épületek közműveit kezelő berendezések főelzáróit, stb.
• Az épületben lévő gázpalackok
• és egyéb veszélyeztető tényezők helyét helyszín és/vagy alaprajzon feltüntetve
borítékban kell tartani, "TŰZRIADÓ TERV a Tűzoltóság részére" felirattal ellátva el kell helyezni
a portaszolgálat készenléti helyén és a kiérkező egység részére át kell adni.
Az épület főbejárati ajtóinak, valamint az utca behajtó kapuk kulcsait lezárt
dobozban a portaszolgálat készenléti helyén kell elhelyezni.
A tűzoltóság 105, Mentők 104, Rendőrség 107, Egységes segélyhívó 112 hívószámát
minden telefonkészülék mellett ki kell függeszteni!
A tűzjelzéssel kapcsolatos adatszolgáltatás tartalmát is meg kell jeleníteni a telefon
készülék mellett:
A (tűz) jelzés tartalmazza:
• a tűz- vagy egyéb esemény pontos helyét (káreset pontos helye: kerület, utca, házszám
épület, emelet, ajtó),
• mi ég (pl. tanterem, iroda, raktár stb.), • emberélet van-e veszélyben, történt-e személyi
sérülés,
• a tűz, az esemény terjedelme, mi van veszélyben (pl.: tűzveszélyes folyadékok, gépek,
berendezések, stb.),
• a jelző személy nevét és e jelzésre használt telefonkészülék hívószámát.
Tűzesetről munkaidő alatt értesíteni kell:
- a rektort 201 vagy a 30/907-6274 telefonszámon
- a műszaki vezetőt (egyben tűzvédelmi előadó) 203 vagy a 30/623-4896 telefonszámon
Tűzesetről munkaidőn túl értesíteni kell:
- a rektort a 30/907-6274 telefonszámon
- a műszaki vezetőt (egyben tűzvédelmi előadó) a 30/623-4896 telefonszámon
Tűzesetről munkaszüneti napokon azonnal értesíteni kell:
- a rektort a 30/907-6274 telefonszámon
- a műszaki vezetőt (egyben tűzvédelmi előadó) a 30/623-4896 telefonszámon
Oktatási időben

Oktatási időn kívül

Éjszaka

Tűzjelzés vétele

Tűzjelzés vétele

Tűzre utaló jel észlelése esetén

Helyi tűzjelzés indítása!
Tűzjelző kézi jelzés
adóberendezéssel, csengő
bekapcsolásával
(lekapcsolás csak első számú
vezető utasítására)
Mechanikus hangjelzéssel
kolomp, harang Hangos tűz van
kiáltással,

Helyi tűzjelzés indítása! Tűzjelző
kézi jelzés adóberendezéssel,
csengő bekapcsolásával
(lekapcsolás csak első számú
vezető utasítására)
Mechanikus hangjelzéssel
kolomp, harang Hangos tűz van
kiáltással,

Tűzjelzés azonnali továbbítása a
tűzoltóság felé szóban akkor is, ha
tűzjelző berendezés van kiépítve
(Tel:105, 112)
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A kijáratokat és vészkijáratok
ajtóit nyissa ki!

A kijáratokat és vészkijáratok
ajtóit nyissa ki!

A riasztott tűzoltóegység részére a
bejárati kapukat és ajtókat nyissa
ki, vagy erre intézkedjen. a zárt
helyiségek kulcsait készítse elő.

Műszaki dolgozók riasztása

Műszaki ügyeletes riasztása

Ha lehetséges megkezdi a
tűzoltását (tűzoltó készülék, fali
tűzcsap)

Intézkedés hátsó bejáratok, kapuk
nyitására!

Intézkedés hátsó bejáratok, kapuk
nyitására!

A létesítmény elsőszámú
vezetőjének értesítése

Tűzjelzés azonnali továbbítása a
tűzoltóság felé szóban
akkor is, ha tűzjelző berendezés
van kiépítve
(Tel:105, 112)
Ha személyi sérülés történt, a
Mentők értesítése (Tel:104)

Tűzjelzés azonnali továbbítása a
tűzoltóság felé szóban
akkor is, ha tűzjelző berendezés
van kiépítve (Tel:105, 112)

A helyszínre érkező tűzoltók
munkájának - helyismeret és
egyéb vonatkozásban történő
segítése. A tűzoltás vezető
intézkedéseinek, utasításainak
végrehajtása

A létesítmény elsőszámú
vezetőjének értesítése

A létesítmény elsőszámú
vezetőjének értesítése

A riasztott tűzoltóegység részére
a bejárati kapukat és ajtókat
nyissa ki, vagy erre intézkedjen. a
zárt helyiségek kulcsait készítse
elő.

A riasztott tűzoltóegység részére a
bejárati kapukat és ajtókat nyissa
ki, vagy erre intézkedjen. a zárt
helyiségek kulcsait készítse elő.

A helyszínre érkező tűzoltók
munkájának – helyismeret és
egyéb vonatkozásban történő
segítése. A tűzoltás vezető
intézkedéseinek, utasításainak
végrehajtása

A helyszínre érkező tűzoltók
munkájának helyismeret és egyéb
vonatkozásban történő segítése. A
tűzoltás vezető intézkedéseinek,
utasításainak végrehajtása

Tanár feladata tűzriadó esetén
(FŐ SZEMPONT AZ EMBER ÉLET MENTÉSE A TŰZOLTÁS ELŐTT)
A tűz az előadóteremben keletkezik
A tűz oltása reálisan megkísérelhető

A tűz nem
oltható el
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A tűz nem az előadóteremben keletkezik
Kiürítési
Kiürítési
útvonalon a
útvonalon a
helyiség
helyiség
elhagyható
nem hagyható el a
folyosón
lévő nagy füst,
vagy hő miatt.
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tűzoltó készülékkel,
vagy
fali tűzcsappal, pl:
Elektromos
berendezés tüze,
gyertya, adventi
koszorú

Elektromos tűz, és
gázszivárgás
esetén első feladat
a
feszültségmentesítés
elvégezése!

A hallgatókat
azonnal
felszólítja,
hogy hagyják el
a
termet.
A tanár döntése
alapján
a hallgatók
ruházatot, táskát
magukkal
vihetik, de
pakolással ne
veszítsenek
időt.
legfontosabb
alapszabály
kiürítésnél:
Ne tolakodj,
ne szaladj,
ne kiabálj,
ne térj vissza.

Azonnal
felszólítja a
hallgatókat,
hagyják el
a termet. A tanár
döntése
alapján a
hallgatók
ruházatot, táskát
magukkal vihetik,
de
pakolással ne
veszítsenek
időt. legfontosabb
alapszabály
kiürítésnél:
Ne tolakodj,
ne szaladj,
ne kiabálj
ne térj vissza.

Tűzriadó jelére
azonnal
felszólítja a
hallgatókat,
hagyják el a termet.
A
tanár döntése
alapján a
hallgatók ruházatot,
táskát magukkal
vihetik,
de pakolással ne
veszítsenek
időt.
legfontosabb
alapszabály
kiürítésnél:
Ne tolakodj,
ne szaladj,
ne kiabálj,
ne térj vissza.

A hallgatók bent
maradnak a
termében!

Kijelölt
menekülési
útvonalon,
kijáraton a
gyülekezési helyre
vezeti
a hallgatókat

Kijelölt menekülési
útvonalon,
a menekülési
útvonal
veszélyeztetése
esetén, ha van
másik
útvonal azon
keresztül a
kijárathoz, majd a
gyülekezési
helyre vezeti a
hallgatókat

Ablakokat
kinyitják!

Első számú vezető
értesítése

Jelzést adnak a
tűzoltóságnak,
az épülten kívül
lévőknek telefonon,
és fehér ruha
ablakba
kifüggesztésével.
Megfelelő
ruhadarabokkal
felkészülnek a
minimális
légzésvédelemre
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Megvárják a
kimenekítést!

Műszaki dolgozók feladata – felelős vezetőjük irányításával – tűzriadó esetén

Tűz észlelése esetén

Tűzjelzés vételekor

Épületben lévő személyek riasztása
Tűzjelző kézi jelzés adóberendezéssel
Mechanikus hangjelzéssel kolomp, harang
Hangos tűz van kiáltással,
vagy telefon a Portaszolgálaton keresztül

Berendezések, gépek leállítása
Elektromos tűz esetén első teendőként
a feszültségmentesítést kell végrehajtani,
gáztűznél pedig a gáz főelzáró csapját kell lezárni,
teljes áramtalanítás csak az első számú
vezető utasításárra

Tűz jelzése a tűzoltóság felé szóban akkor
is, ha tűzjelző berendezés van kiépítve
(Tel:105, 112)

Tűzszakasz ajtók bezárása, az útvonalán ellen
őrzi a helyiségeket nem maradt-e bent személy

Berendezések, gépek leállítása
Elektromos tűz és gázszivárgás esetén első
teendőként
a feszültségmentesítést kell végrehajtani,
gáztűznél pedig a gáz f_elzáró csapját kell
lezárni!

Kiürítés segítése, rendfenntartás, irányítás

Tűzoltás megkezdése (tűzoltó készülék,
fali tűzcsap

Kijáratok nyitása

Tűz nem oltható el

Kiérkező tűzoltókat tájékoztatja az épület
tulajdonságairól,
segítve a felderítést

Elhagyja az épületet, az útvonalán ellenőrzi
a helyiségeket nem maradt-e bent személy,
a nyílászárókat bezárja az általa
elhagyott helyiségekben, és segíti a kiürítést.

Szükség esetén közreműködik a tűzoltásában.

Kiérkező tűzoltókat tájékoztatja a tűz
körülményeiről, segítve a felderítést
Szükség esetén közreműködik a tűzoltásában
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KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS
1. A kiürítés megengedett időtartama
(OTSZ 63. §. Kiürítési számítás esetén a 7. mellékletben foglalt 4. táblázatban előírt kiürítési
normaidők teljesülését kell igazolni)
Az épületre és az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségekre „AK” kockázati osztályt
figyelembe véve:
•
•

a kiürítés első szakaszára: 1,5 perc =T1meg
a kiürítés második szakaszára: 8 perc =T2meg

A számításokat a TvMI 2.1:2015.03.05. szerint végeztük.
2. Az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségek kiürítés számításai (első szakasz)
2.1. Díszterem
•
•
•
•
•
•

•
•

Leghosszabb kiürítési útvonal hossza a teremben: 19 méter = Sil
A helyiség alapterülete: 227 m2.
A tervezett létszám: 250 fő=N1,
A helyiségnek 4 db kiürítésnél figyelembe vehető ajtaja van összesen 5,6 méter szabad
szélességgel =X1.
Egy főre jutó alapterület: 0,91 m2
A Díszterem nem minősül tömegtartózkodásra szolgáló helyiségnek, mivel
befogadóképessége 300 fő alatti.
TvMI 2.1:2015.03.05./1. sz. táblázat szerint: Vízszintes haladási sebesség 28 m/min
OTSZ 7. melléklet 3. táblázat szerint: a kiürítésre szolgáló ajtók legkisebb szabad belmérete,
250 fő menekülőt figyelembe véve, 3 méter.

2.1.1. A kiürítés első szakaszának számítása:

Az útvonalhosszak alapján: a legkedvezőtlenebb útvonalból és a haladási sebességből
meghatározott idő percben (min)
T1a= 19/28= 0,68 perc <1,5 perc

Megfelelő

2.1.2. Az ajtók átbocsátó képessége alapján: 250 fő esetén:
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A helyiségnek vagy a kijárathoz tartozó helységrész kiürítési időtartama az ajtók átbocsátó
képessége alapján percben (min)
Megfelelő

T1b= 250 /41,7 X 5,6= 1,07 perc <1,5 perc
A helyiségből biztonságosan kiüríthető 250 fő.

2.2. Nagy előadó (F01)
•
•
•
•
•
•

•
•

Leghosszabb kiürítési útvonal hossza a teremben: 13 méter = Sil
A helyiség alapterülete: 109 m2.
A tervezett létszám: 110 fő=N1,
A helyiségnek 4 db kiürítésnél figyelembe vehető ajtaja van összesen 3,6 méter szabad
szélességgel =X1.
Egy főre jutó alapterület: ≈1 m2
A terem nem minősül tömegtartózkodásra szolgáló helyiségnek, mivel befogadóképessége
300 fő alatti.
TvMI 2.1:2015.03.05./1. sz. táblázat szerint: Vízszintes haladási sebesség 28 m/min
OTSZ 7. melléklet 3. táblázat szerint: a kiürítésre szolgáló ajtók legkisebb szabad belmérete,
110 fő menekülőt figyelembe véve, 1,8 méter.

2.2.1. A kiürítés első szakaszának számítása:

Az útvonalhosszak alapján: a legkedvezőtlenebb útvonalból és a haladási sebességből
meghatározott idő percben (min)
T1a= 13/28= 0,47 perc <1,5 perc

Megfelelő

2.2.2. Az ajtók átbocsátó képessége alapján: 110 fő esetén:

A helyiségnek vagy a kijárathoz tartozó helységrész kiürítési időtartama az ajtók átbocsátó
képessége alapján
percben (min) T1b= 110 /41,7 X 3,6= 0,73 perc <1,5 perc
Megfelelő
A helyiségből biztonságosan kiüríthető 110 fő.
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3. A kiürítés második szakasza

•

•

A kijárattól legtávolabbi helyiség legtávolabbi ajtajától mért kiürítési útvonal hossza
szakaszonként:
o 2. emeleten: 21 méter = Si=1
o lépcsők: 14,2 méter = Si=2
o földszinten: 17,2 méter = Si=3
Haladási sebességek a TvMI 2.1:2015.03.05./1. sz. táblázat szerint szakaszonként:
o 2. emeleten: 37 m/min.
o lépcsők: 14 m/min.
o földszinten: 28 m/min.

3.1. A kiürítés második szakaszának számítása:

Az útvonalhosszak alapján: a legkedvezőtlenebb útvonalból és a haladási sebességből
meghatározott idő percben (min)
T2a= 1,07+(21/37)+(14,2/14)+(17,2/28)= 3,26 perc <8 perc
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AZ 50 FŐNÉL NAGYOBB BEFOGADÓKÉPESSÉGŰ HELYISÉG
HASZNÁLATÁNAK MÓDJA ÉS FELELŐSE
Nagy előadó (F01)
A helyiség használatának felelőse: műszaki vezető
• oktatás esetén a tanórát, gyakorlatot, a helyiségben előadást megtartó tanár/gyakorlatvezető
(főiskolai dolgozó, vagy vendég előadó).
• egyéb esetekben, a helyiségben tartott rendezvényt szervező magán vagy jogi személy, valamint
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által a rendezvény megtartására felkért és a
helyiségben tartózkodó képviselő/előadó.
A helyiség használat módja:
A helyiségben a kiürítés számításban meghatározott 110 fő személynél több nem tartózkodhat.
A tevékenységhez a helyiségben lévő eszközökön kívül, csak a Főiskola által engedélyezett (engedélyező
személy beosztása: Műszaki vezető, telefon: 30/623-4896) eszközöket, berendezéseket használhatják.
A helyiségben végzett tevékenység nem okozhat tüzet, és nem veszélyeztetheti az ott tartózkodók életét és
testi épségét.
A felelős személy kötelessége:
1. Az oktatás, vagy a helyiségben végzett egyéb tevékenység megkezdése előtt a helyiség kiürítésére
számításba vett, és ennek megfelelő jelzéssel ellátott ajtóknak teljes szélességben történő
nyithatóságáról meg kell győződnie.
2. A menekülési útvonalon lévő teljes szélességben nem nyitható nyílászárók esetén a helyiségben
tevékenység a hiba megszüntetéséig nem végezhető. Azt azonnal jelezni kell a Főiskola által a hiba
javítására kijelölt személynek. (beosztása: műszaki vezető, telefon: 30/623-4896)
3. A menekülési útvonalat, kijáratokat jelző táblák meglétét ellenőrizni kell, azok hiányát azonnal
jelezni kell a műszaki vezetőnek (telefon: 30/623-4896), és helyiségben tartózkodókat a tevékenység
megkezdése előtt tájékoztatni kell a kiürítés lehetséges útvonalairól.
4. A helyiség kiürítési útvonalainak szabad átjárhatóságát minimum háromszor kell ellenőriznie: a
tevékenységre érkezők megérkezése előtt, majd azután hogy résztvevők a helyeiket elfoglalták,
valamint a helyiségben tartott tevékenység befejezést követően, de még a helyszín elhagyásának
megkezdése előtt.
5. A kiürítési útvonal bármilyen mértékű leszűkítése, eltorlaszolása (pl.: táskával, egyéb tárgyakkal)
tilos, azt kötelessége azonnal megszüntettetni.
6. A tevékenység/oktatás megkezdése előtt a használni tervezett elektromos berendezéseket a szemmel
látható sérülések feltárása céljából vizsgálja át. A sérült berendezéseket ne használja, azokat azonnal
jelezze a műszaki vezetőnek (telefon: 30/623-4896).
7. A tevékenység befejezése után áramtalanítsa a helyiséget.
8. A helyiségben keletkezett veszélyhelyzet, vagy az épületben történt, és a helyiségben tartózkodókat
is veszélyeztető eseményt (tűz, robbanás, bombariadó) jelző hang vagy egyéb jelzés észlelésekor a
pánik helyzet elkerülése céljából röviden, érhetően tájékoztassa a bent tartózkodókat, hogy
fegyelmezetten milyen irányokban, hová hagyhatják el a helyiséget.
9. Ezt követően azonnal kezdje meg a helyiség kiürítését.
10. A kiürítés megtörténte után köteles a helyiséget átvizsgálni, majd annak ajtóit, ha van rá mód
becsukni, bezárni.
11. A felelős személy ismerje a tűzoltó készülék használatát.
12. A helyiségben keletkezett veszélyhelyzetet a portaszolgálatnak, tűz esetén, a 105-ös számon a
tűzoltóságnak is azonnal jelezni kell.
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AZ 50 FŐNÉL NAGYOBB BEFOGADÓKÉPESSÉGŰ HELYISÉG
HASZNÁLATÁNAK MÓDJA ÉS FELELŐSE
Díszterem
A helyiség használatának felelőse: műszaki vezető
• oktatás esetén a tanórát, gyakorlatot, a helyiségben előadást megtartó tanár/gyakorlatvezető
(főiskolai dolgozó, vagy vendég előadó).
• egyéb esetekben, a helyiségben tartott rendezvényt szervező magán vagy jogi személy, valamint
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által a rendezvény megtartására felkért és a
helyiségben tartózkodó képviselő/előadó.
A helyiség használat módja:
A helyiségben a kiürítés számításban meghatározott 250 fő személynél több nem tartózkodhat.
A tevékenységhez a helyiségben lévő eszközökön kívül, csak a Főiskola által engedélyezett (engedélyező
személy beosztása: Műszaki vezető, telefon: 30/623-4896) eszközöket, berendezéseket használhatják.
A helyiségben végzett tevékenység nem okozhat tüzet, és nem veszélyeztetheti az ott tartózkodók életét és
testi épségét.
A felelős személy kötelessége:
13. Az oktatás, vagy a helyiségben végzett egyéb tevékenység megkezdése előtt a helyiség kiürítésére
számításba vett, és ennek megfelelő jelzéssel ellátott ajtóknak teljes szélességben történő
nyithatóságáról meg kell győződnie.
14. A menekülési útvonalon lévő teljes szélességben nem nyitható nyílászárók esetén a helyiségben
tevékenység a hiba megszüntetéséig nem végezhető. Azt azonnal jelezni kell a Főiskola által a hiba
javítására kijelölt személynek. (beosztása: műszaki vezető, telefon: 30/623-4896)
15. A menekülési útvonalat, kijáratokat jelző táblák meglétét ellenőrizni kell, azok hiányát azonnal
jelezni kell a műszaki vezetőnek (telefon: 30/623-4896), és helyiségben tartózkodókat a tevékenység
megkezdése előtt tájékoztatni kell a kiürítés lehetséges útvonalairól.
16. A helyiség kiürítési útvonalainak szabad átjárhatóságát minimum háromszor kell ellenőriznie: a
tevékenységre érkezők megérkezése előtt, majd azután hogy résztvevők a helyeiket elfoglalták,
valamint a helyiségben tartott tevékenység befejezést követően, de még a helyszín elhagyásának
megkezdése előtt.
17. A kiürítési útvonal bármilyen mértékű leszűkítése, eltorlaszolása (pl.: táskával, egyéb tárgyakkal)
tilos, azt kötelessége azonnal megszüntettetni.
18. A tevékenység/oktatás megkezdése előtt a használni tervezett elektromos berendezéseket a szemmel
látható sérülések feltárása céljából vizsgálja át. A sérült berendezéseket ne használja, azokat azonnal
jelezze a műszaki vezetőnek (telefon: 30/623-4896).
19. A tevékenység befejezése után áramtalanítsa a helyiséget.
20. A helyiségben keletkezett veszélyhelyzet, vagy az épületben történt, és a helyiségben tartózkodókat
is veszélyeztető eseményt (tűz, robbanás, bombariadó) jelző hang vagy egyéb jelzés észlelésekor a
pánik helyzet elkerülése céljából röviden, érhetően tájékoztassa a bent tartózkodókat, hogy
fegyelmezetten milyen irányokban, hová hagyhatják el a helyiséget.
21. Ezt követően azonnal kezdje meg a helyiség kiürítését.
22. A kiürítés megtörténte után köteles a helyiséget átvizsgálni, majd annak ajtóit, ha van rá mód
becsukni, bezárni.
23. A felelős személy ismerje a tűzoltó készülék használatát.
24. A helyiségben keletkezett veszélyhelyzetet a portaszolgálatnak, tűz esetén, a 105-ös számon a
tűzoltóságnak is azonnal jelezni kell.
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