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Preambulum 

 
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 

törvény (továbbiakban: Tűzvédelmi törvény) 49.§-a, valamint a 30/1996. (XII. 6) BM 
rendelet, 116/1996.(VII. 24) Korm. Rendelet, továbbá a 35/1996. (XII. 29) BM rendelet, és az 
Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a tűzvédelmi szervezési és megelőzési 
feladatok végrehajtásával kapcsolatban jogkörömnél fogva kiadom az alábbi 

 
 

T ű z v é d e l m i  s z a b á l y z a t o t .  
 
 

Az utasítás vonatkozó előírásait minden tevékenység során alkalmazni kell. 
 

 
 

 

I. rész 
 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1.1 A szabályzat hatálya kiterjed az Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és 
Kollégium (továbbiakban: iskola) 

• Szombathely, Szent László király u. 10-12. 

• Szombathely, Brenner Tóbiás krt.  

• Szombathely, Kismezei u. 1-3. 
cím alatti létesítményekre, szabad területekre, az iskola létesítményeiben tartózkodó 

személyekre (dolgozó, tanuló), beleértve a más intézmények, vállalatok stb. dolgozóit, 
tanulóit, és a vendégeket is. 

 

2 A SZABÁLYZAT CÉLJA  

 

2.1 A Tűzvédelmi Törvény 18.-19.§-a szerint a gazdálkodó tevékenységet folytató 
magánszemélyeknek, jogi személyeknek, a jogi és magánszemélyek jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek a létesítmények, az építmények, a 
technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban 
gondoskodni kell a jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó szabványokban 
meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi 
körükkel kapcsolatos vészhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.  
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2.2 Jelen szabályzat összefoglalóan ismerteti azon tűzvédelmi előírásokat, a tűz elleni 
védekezés és műszaki mentéssel kapcsolatos magatartási szabályokat:  

2.2.1 amelyeket mind a használatbavétel és az üzemeltetés (használat), mind az esetleges 
átalakítások, felújítások, építkezések során az iskola tűzbiztonsága és a megelőző 
tűzvédelmi feltételek kialakítása érdekében végre kell hajtani,  

2.2.2 amelyek megtartásával, végrehajtásával az iskola kezelésében és a felügyeletéhez 
tartozó összes területen a tűzesetek elkerülhetők és megelőzhetők,  

2.2.3 amelyek elsajátításával, tűz esetén való alkalmazásával a tűzkár csökkenthető és a 
személyek testi épsége megóvható  

2.2.4 és amelyekkel az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai betarthatók.  
 
2.3 Fentiek érdekében az iskola köteles:  

2.3.1 tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközöket beszerezni, 
állandóan üzemképes állapotban tartani;  

2.3.2 a tűzoltósággal a megfelelő kapcsolatot kiépíteni, a gyakorlatok megtartását lehetővé 
tenni és abban közreműködni;  

2.3.3 a tűzesetek megelőzéséhez, oltásához a jogszabályokban és a szabványokban 
meghatározott feltételeket biztosítani;  

2.3.4 biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét;  

2.3.5 értesíteni a tűzoltóságot a tűzvédelemre kiható olyan tevékenységről, amely a 
létesítmény, az épület, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér tűzveszélyességi 
osztályba sorolásának meg-változtatását teszi szükségessé, annak megkezdése előtt 15 
nappal;  

2.3.6 beszereztetni minden új tűz- vagy robbanásveszéllyel járó készülék, gép, berendezés, 
technológia, anyag bevezetése, illetőleg alkalmazása előtt azon bizonylatokat, amelyek 
a tűzvédelmi rendelkezéseknek megállapítása céljából szükséges vizsgálatokról 
készültek, és ezt elsődlegesen a gyártó, ha az nem, akkor a forgalomba hozó köteles 
elvégezni, illetve elvégeztetni.  
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3 A SZABÁLYZAT BETARTÁSA 

3.1  A szabályzatban foglaltakat az iskola a munkavállalóival oktatás formájában köteles 
ismertetni. Az oktatás után jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az érintettek 
aláírásukkal igazolnak.  

3.2  Az iskolának gondoskodnia kell arról, hogy az oktatási és a gazdálkodó szervezeteivel 
kapcsolatba kerülők (tanulók, külső munkavállalók, vendégek stb.) – a rájuk vonatkozó 
mértékben – a Szabályzat tartalmát megismerjék. 

4 A SZABÁLYZAT TARTALMA 

 

4.1 Az iskola Tűzvédelmi Szabályzata az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:  

4.1.1 Általános rendelkezések;  

4.1.2 A tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségei;  

4.1.3 A tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, 
valamint finanszírozására vonatkozó szabályok;  

4.1.4 A létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok, illetőleg helyiségek, 
szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolása és az azokra 
vonatkozó eseti tűz-védelmi használati szabályok, előírások;  

4.1.5 A tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások;  

4.1.6 Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek 
meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolása;  

4.1.7 A tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok és a munkavállalókra vonatkozó 
tűzvédelmi képesítési követelmények;  

4.1.8 A munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos 
feladatai. 
 

4.1.9 A létesítmény tűzvédelmi besorolását (melléklet),  

4.1.10 Az iskola Tűzriadó Tervét (melléklet),  

4.1.11 Az iskola egyes helyiségeinek, szabad területeire vonatkozó tűzvédelmi használati 
szabályokat (melléklet),  

4.1.12 Az alkalomszerű tűzveszélyes munka végzéséhez szükséges engedély mintáját 
(melléklet),  

4.1.13 Az iskola létesítményeiben, szabad területein lévő kézi tűzoltó készülékek elhelyezését 
(melléklet),  
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5 AZ ISKOLA TŰZVÉDELMI SZERVEZETE ÉS FELADATA 
 
 

5.1 Az iskolavezetés, a gondnok, a tűzvédelmi megbízott, továbbá az iskola minden 
dolgozója saját hatáskörében a működése és irányítása alá tartozó területen felelős a 
tűzvédelmi rendelkezések-, utasítások-, szabványok előírásainak betartásáért, illetve 
betartatásáért, ellenőrzéséért, a megfelelő tűzvédelmi felkészültségéért, a tűzvédelmi 
eszközök és felszerelések készenléti állapotban tartásáért. 

5.2 Az iskolavezetés tagjai jelen utasításban foglaltakat külön utasítás vagy felhívás nélkül 
is kötelesek végrehajtani, a végrehajtást ellenőrizni, illetve a szükséges intézkedéseket 
megtenni. 

 

6 A TŰZVÉDELMI FELADATOKAT IS ELLÁTÓ SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS 
KÖTELEZETTSÉGEI 

6.1 A tűzvédelmi jogszabályokban előírt feladatok végrehajtásáért felelős személyek:  

 1. Igazgató 
 2. Igazgatóhelyettesek 
 3. Kollégiumvezető 
 4. Gazdasági vezető 
 5. Gyakorlati oktatás- és tanműhelyvezetők 
 6. Gondnok 
 7. Tűzvédelmi megbízott. 

 

6.2 Az igazgató tűzvédelmi feladatai: 

6.2.1 az iskola területére érvényes Tűzvédelmi Szabályzatot ad ki;  

6.2.2 biztosítja a tűzvédelmi előírások érvényre juttatását, ellenőrizteti a jogszabályok, 
szabványok, előírások, rendelkezések megtartását, illetve végrehajtását;  

6.2.3 biztosítja az iskola éves költségvetésében a tűzvédelemmel kapcsolatos kiadások 
fedezetét;  

6.2.4 biztosítja, hogy az iskola dolgozói és tanulói a Tűzvédelmi Szabályzatban előírt 
gyakorisággal tűzvédelmi oktatásban részesüljenek;  

6.2.5 gondoskodik – a tűzvédelmi ügyintéző javaslata alapján – a tűzvédelmi szakvizsgát 
igénylő munkakörökben dolgozók vizsgáztatásáról, annak anyagi feltételeiről, figyelembe 
véve a szakvizsga érvényességi idejét;  

6.2.6 az 5.000,- Ft-on felüli kárt meghaladó tűzesetet köteles azonnal telefonon, az 5.000,- 
Ft-on aluli káresetet pedig 24 órán belül írásban jelenteni a fenntartó Önkormányzat Oktatási 
Osztály vezetőjének. A telefonon történt jelentést írásban is meg kell ismételni. A 
jelentésnek tartalmaznia kell: a tűzeset helyét, idejét, a tűz keletkezésének okát, a tűzkár 
értékét és a tűzesetért felelős személy nevét. Munkaidőn kívül és munkaszüneti napon történt 
tűzeseteket az Önkormányzat portaügyeletének kell telefonon bejelenteni;  
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6.2.7 kijelöli az OTSZ/13.§-ának megfelelően a főiskola területén alkalomszerűen végzett 
tűzveszélyes tevékenységet engedélyező személyeket;  

6.2.8 esetenként jutalomban, elismerésben részesíti, illetve erre javasolja az eredményes 
tűzvédelmi munkát végző főiskolai dolgozókat. Tűzvédelmi szabályok megsértése esetén 
felelősségre vonást kezdeményez, illetve alkalmaz;  

6.2.9 a tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzésen köteles részt venni, vagy intézkedésre 
jogosult megbízottjával magát képviseltetni;  

6.2.10 az iskola tűzvédelmi felelősét rendszeresen beszámoltatja munkájáról;  

6.2.11 engedélyezi az iskolában bekövetkező, a tűzvédelemre is kiható változásokat (pl.: 
átalakítások, fejlesztések, stb.) a gazdasági igazgató-helyettes és a tűzvédelmi felelős 
véleménye alapján,  

6.2.12 az iskola tűzvédelmi helyzetére, valamint a tűzoltás feltételeire kiható változásokat 15 
nappal előbb köteles bejelenteni az illetékes hivatásos tűzoltóságnak;  

 

6.3 Gazdasági vezető tűzvédelmi feladatai: 

6.3.1 Biztosítja a tűzvédelmi feladatok ellátásához, a szükséges technikai eszközök 
beszerzéséhez a feltételeket. 

6.3.2 beruházások, fejlesztések, felújítások, átalakítások stb. megkezdése előtt egyeztet a 
szervezeti egység vezetőjével, a tűzvédelmi felelőssel;  

6.3.3 felügyeli és ellenőrzi a telephelyi műszaki osztályok érintésvédelemmel, villamos 
védelemmel, villámvédelemmel, tűzvédelemmel kapcsolatos tevékenységét,  

6.3.4 a tűzvédelmi ellenőrzéseken részt vesz, vagy intézkedésre jogosult helyettesével 
képviselteti magát. Gondoskodik az itt felmerült műszaki tartalmú hibák elhárításáról;  

6.3.5 elkészíti a tűzvédelemmel kapcsolatos következő évi terveket és a hozzá tartozó 
költségvetést. A terveket az érintett szervezeti egységek vezetőivel és a tűzvédelmi 
megbízottal egyezteti és felterjeszti a gazdasági főigazgatónak.  

 

6.4 A tanműhelyvezető, gondnok tűzvédelmi feladatai 

6.4.1 az OTSZ 39.§-ában foglaltak szerint gondoskodnak a villamos berendezések 
időszakos felül-vizsgálatáról, a felülvizsgálat során rögzített hibák megszüntetéséről, 
az üzemeltetés, a karban-tartás elvégzéséről;  

6.4.2 az OTSZ 40.§-ában foglaltak szerint gondoskodnak a villámvédelmi berendezések 
létesítéséről, időszakos felülvizsgálatáról és az ott észlelt hiányosságok 
megszüntetéséről, továbbá a berendezés karbantartásáról,  

6.4.3 gondoskodnak a biztonsági és vészvilágítási rendszer üzemeltetési és karbantartási 
feladatainak végrehajtásáról,  



---  8  --- 

6.4.4 gondoskodnak arról, hogy a főiskola udvarán a gépjárművek tárolása az OTSZ 62.§ 5. 
és 7. bekezdésében foglaltak szerint történjen;  

6.4.5 gondoskodnak a sztatikus feltöltődés elleni védelemről az MSZ 16040, 16041. számú 
előírásainak figyelembevételével;  

6.4.6 biztosítják a gáz vagy gázüzemű berendezések (gázkészülékek, gázkazánok stb.) 
üzembe helyezési eljárását, karbantartását, évenkénti felülvizsgálatát, üzemképességét,  

6.4.7 biztosítják a szellőző és elszívó berendezések működőképességét, karbantartását;  

6.4.8 gondoskodnak arról, hogy a külső munkavállalók a szabályzat előírásait megtartsák;  

6.4.9 engedélyt adnak eseti tűzveszélyes tevékenységre. Külső munkavállalóknál, ha 
szükséges, a helyi előírásokkal kiegészítik (engedélyminta a 4. mellékletben található);  

6.4.10 gondoskodnak a gépi berendezések időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról;  

6.4.11 a tűzvédelmi ellenőrzéseken részt vesznek, és gondoskodnak a felmerült hibák 
elhárításáról;  

6.4.12 gondoskodnak a létesítmény tisztaságáról, a hulladékok rendszeres elszállításáról és az 
általános rend megtartásáról;  

6.4.13 gondoskodnak arról, hogy olyan helyen, ahol a dohányzás megengedett, megfelelő 
számú hamutartó legyen elhelyezve.  

6.4.14 Közreműködnek a létesítmény, helyiség, szabadtér tűzveszélyességi osztályba sorolás 
napra készen tartásában. 

6.4.15 Részt vesznek a tűzvédelmi ellenőrzéseken, szemlén, tűzvizsgálatban, stb. 

6.4.16 Figyelemmel kíséri a szükséges tűzvédelmi szakfelszerelések beszerzését (tűzoltó-
felszerelések, táblák, stb.), elhelyezését. 

6.4.17 Kiadja a megbízás alapján a tűzveszélyes munkavégzési engedélyt. Figyelemmel 
kíséri és ellenőrzi a tűzveszélyes munka végzését, a munkavégzés során a szabályok 
megtartását. 

6.4.18 Az épületekre az ismétlődő villamos szabványossági felülvizsgálatok elvégzését 
megrendeli és a hiányosságok kijavításáról gondoskodik. 

 

6.5 A tűzvédelmi ügyintéző (megbízott) feladatai 

6.5.1 Előkészíti jóváhagyásra és hatálybaléptetésre a tűzvédelmi dokumentációkat, azokat 
folyamatosan naprakész állapotban tartja. 

6.5.2 Havonta egy alkalommal ellenőrzést tart, a megállapításait jelzi az intézkedésre 
jogosult vezető felé. 
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6.5.3 Utóellenőrzés formájában meggyőződik a feltárt hiányosságok megszüntetéséről. 

6.5.4 Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a munkahelyeken tartott tűzvédelmi oktatások 
színvonalát, segítséget ad azok megtartásához. 

6.5.5 Szervezi a dolgozók tűzvédelmi oktatását és szakvizsgáztatását. 

6.5.6 Ellenőrzi az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzését, szabálytalanság esetén 
haladéktalanul intézkedik a munkavégzés felfüggesztésére. 

6.5.7 Kapcsolatot tart a tűzoltósággal, részt vesz a tűzvédelmi ellenőrzéseken, s képviseli - 
megbízás esetén - a munkaadó érdekeit. 

6.5.8 Ellenőrzi, hogy az elektromos berendezések szabványossági felülvizsgálata során 
feltárt hiányosságok megszüntetésre kerültek-e. 

6.5.9 Ellátja mindazon tűzvédelmi feladatokat, amelyre megbízást kap, vagy szerződés 
alapján feladatát képezi.  

 

6.6 A gyakorlatvezető tanárok feladatai 

6.6.1 tűzvédelmi feladataik során elvégzik az általuk vezetett tanulókör részére évente 
megtartandó ismétlődő tűzvédelmi oktatást, arról nyilvántartást készítenek. A nyilvántartás 
összevonható a munkavédelmi oktatással.  

 

6.7 A portaszolgálat dolgozóinak feladatai  

6.7.1 figyelemmel kísérik, hogy a lezárt helyiségek kulcsai a tároló szekrényben 
hiánytalanul megtalálhatók-e,  

6.7.2 a kulcsok felvételéről és leadásáról „Zárás-nyitás” naplót vezetnek,  

6.7.3 minden általuk észlelt kulcshiányt azonnal kötelesek jelenteni a gondnoknak vagy a 
műszaki osztályvezetőnek;  

6.7.4 ismerniük kell a közművek (víz, gáz, elektromos áram) nyitó-, ill. elzáró szerkezetét, 
azoknak helyét és kezelésük módját;  

6.7.5 tűz esetén haladéktalanul meg kell kezdeni a tűz oltását, és azonnal értesíteni kell a 
hivatásos tűzoltóságot. A továbbiakban, a Tűzriadó Tervben leírtaknak megfelelően kell 
eljárni.  

 

6.8 Az iskola dolgozóinak, tanulóinak tűzvédelmi feladatai:  
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6.8.1 a tűzvédelmi előírások, a szabályzat végrehajtásában való tevékeny részvétel, az 
előírások megtartása;  

6.8.2 részvétel a tűzvédelmi oktatásokon, továbbképzéseken és az ott elhangzottak betartása;  

6.8.3 az általuk felismert, tudomásukra jutott tűzvédelmi szabálytalanságok haladéktalan 
jelentése a közvetlen munkahelyi vezetőnek, a tűzvédelmi ügyintézőnek, illetve szükség 
esetén az állami tűzoltóságnak,  

6.8.4 tűz esetén a Tűzriadó Tervben meghatározottak szerinti közreműködés a jelzésben, a 
tűz eloltásában, az élet- és vagyonmentésben.  
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II. rész 
AZ EGYES TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 

 
7 AZ ISKOLA VALAMENNYI LÉTESÍTMÉNYÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK  

 

7.1  Általános érvényű tűzvédelmi szabályok:  

7.1.1 A létesítményt (helyiséget, stb.) csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési) 
engedélyben megállapított rendeltetésének megfelelően, a megelőző tűzvédelmi 
szabályok betartása mellett szabad használni.  

7.1.2 Minden szervezeti egységvezető a felügyelete alá tartozó munkaterületen tervezett és a 
tűzvé-delmi helyzetre kiható változtatást, a munka megkezdése előtt 30 nappal köteles 
írásban beje-lenteni a főiskola tűzvédelmi felelősének.  

7.1.3 Az iskola létesítményeiben, helyiségeiben csak az ott folytatott folyamatos 
tevékenységhez szükséges eszközt, tárgyat stb., illetve a szervezeti egységek 
helyiségeiben a jelen Szabályzat mellékletében meghatározott, illetve engedélyezett 
mennyiségű tűzveszélyes anyagot, tűzveszélyes folyadékot tárolhat. A többletanyag, 
tűzveszélyes folyadék tárolása csak a kijelölt raktárban történhet.  

7.1.4 Az "A" - "C" tűzveszélyességi osztályba sorolt, továbbá minden olyan helyiség 
bejáratánál, amelyben az ott folytatott tevékenység indokolja (pl. kapcsolóház, stb.) jól 
látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra 
figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó, az országos szabványok (MSZ 
15631-61, MSZ 17066-85) előírásainak megfelelő táblát kell elhelyezni.  

7.1.5 Olajjal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záródó, fedővel ellátott, nem éghető 
anyagú edényben kell gyűjteni.  

7.1.6 Olajos, zsíros munkaruha, védőruha csak fémszekrényben tárolható.  

7.1.7 A tűzveszélyes folyadékot vagy gázt szállító csőrendszernél (pl. gázvezetékek) 
tárolóedénynél, továbbá minden gépnél, berendezésnél, készüléknél, stb. a 
tűzveszélyes folyadék csepegését, elfolyását, illetve a gáz szivárgását meg kell 
akadályozni. Az esetlegesen szétfolyt folyadékot nem éghető anyaggal (pl. homok) 
folyamatosan fel kell itatni, és erre a célra kijelölt, nem éghető anyagú edényben 
tárolni, illetve megsemmisíteni. A tároló edényt naponta a kijelölt helyen ki kell 
üríteni.  

7.1.8 A létesítményekben, helyiségekben a villamos berendezések kapcsolóját, a közmű 
nyitó- és zárószerkezetét, a tűzvédelmi berendezés, felszerelés, készülék helyét jól 
láthatóan meg kell jelölni.  

7.1.9 Munkaszünet alatt (pl. éjjel, munkaszüneti napokon) a lezárt helyiségek kulcsait a 
főiskola por-táján - az e célra rendszeresített helyen - kell tartani. A tároló részt úgy 
kell kialakítani, hogy a kulcsok áttekinthetőek legyenek, a hiányt könnyen meg 
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lehessen állapítani. A kulcsok felvételéről és leadásáról, illetve használatáról 
úgynevezett Zárás-nyitás napló-t kell vezetni. A kulcsokat a hovatartozásuknak 
megfelelően meg kell jelölni.  

7.1.10 A helyiségből, gépről, műszerről, berendezésről, eszközről, készülékről stb. a 
tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot, stb. folyamatosan, de 
legalább a napi munka befejezésekor el kell távolítani a rendszeresített tároló helyre 
(szeméttároló).  

7.1.11 Tűz- vagy robbanásveszélyes anyagból származó vagy ilyen anyaggal szennyezett 
hulladékot az általános szemét- és hulladékgyűjtő-helyekre üríteni tilos.  

7.1.12 A tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékot (pl. benzint, vagy ilyen folyadékot 
tartalmazó szennyvizet) a közcsatornába bevezetni, beönteni tilos.  

7.1.13 A Tűzriadó Tervet tartalmazó dosszié 1 példányát a főportán tárolni kell.  

 

7.2 Dohányzás 

7.2.1 Az iskola egész területén a dohányzás tilos, kivéve a dohányzásra kijelölt helyeket, 
melyeket „Dohányzásra kijelölt hely” felirattal kell ellátni.  

7.2.2 Olyan helyen, ahol a dohányzás megengedett, megfelelő számú hamutartót vagy vízzel 
töltött edényt kell elhelyezni. A hamutartók tartalmát szemét- vagy papírkosárba 
üríteni (önteni) tilos!  

7.2.3 A dohányzóhely kijelöléséhez a tűzvédelmi felelős állásfoglalását ki kell kérni.  
 

7.3 Tűzveszélyes folyadékok tárolása és szállítása 

7.3.1 A tűzveszélyes folyadékok tárolásánál be kell tartani az MSZ 9790 sz. és MSZ 9904-
76 sz. elő-írásait. Ezen a szabványokat minden olyan szervezeti egység vezetőjének be 
kell szerezni, ahol ilyen folyadékot tárolnak.  

7.3.2 Az iskola területén a fenti szabványok figyelembevételével, csak a szervezeti egység 
vezetője által engedélyezett helyiségekben és meghatározott mennyiségben szabad 
tűzveszélyes folyadékot tárolni. A tűzveszélyes folyadékok nyilvántartása is a 
szervezeti egységnél történik.  

7.3.3 Tűzveszélyes folyadékok tárolásával, szállításával, kezelésével csak eredményes 
tűzvédelmi szakvizsgát tett, illetve megfelelő tűzvédelmi oktatásban részesült személy 
foglalkozhat.  

7.3.4 A raktárban a tűzveszélyes folyadékon és oldószereken kívül más éghető anyagot 
(göngyöleget) tárolni tilos.  

7.3.5 A raktárhelyiségeknek természetes szellőzőnyílásokat kell biztosítani. A szellőző 
nyílásokat DAWY hálóval kell ellátni.  
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7.4 Közlekedési utak 

7.4.1 Figyelembe véve az iskola adottságait, a helyiségek méreteit, 10 méternél nem 
szélesebb helyiségekben legalább 1 méter széles közlekedési utat,  

7.4.2 állványos raktározás esetén legalább 1,2 méter széles főközlekedési utat, az állványok 
között minimum 0,8 méter széles közlekedési utat,  

7.4.3 munkatermekben az OTSZ és az OÉSZ előírásainak megfelelő szélességű és 
megfelelően kialakított közlekedési utat teljes hosszban biztosítani kell.  

7.4.4 Az iskola közlekedési útjait, valamint a vízszerzési helyekhez vezető utakat állandóan 
szabadon, tűzoltó-gépjárművel járható állapotban kell tartani.  

7.4.5 Az iskola gépkocsi bejárati kapuját munkanapokon 18 órától másnap 5.30 óráig, 
ünnep-vagy más munkaszüneti napokon egész nap bezárva kell tartani.  

7.4.6 A kapu kulcsát az épület személyi portáján kell tartani. (Megjegyzés: abban az 
esetben, ha a portaszolgálat szünetel, a kulcsok hollétét feltűnő (látható-olvasható) 
módon jelezni kell.)  

7.4.7 A kapubejáratot, lépcsőt, lépcsőfordulót, ki-bejárati helyeket, vészkijáratot, vészlétrát 
és a hozzá vezető utat teljes szélességben, állandóan szabadon kell tartani.  

7.4.8 A villamos berendezések kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét és az azokhoz 
vezető utakat, továbbá a tűzvédelmi berendezést, készüléket eltorlaszolni, a belső 
közlekedési és a kiürítési utakat leszűkíteni, eltorlaszolni, vagy más célra felhasználni 
még ideiglenesen sem szabad.  

7.4.9 Mozgatható technológiai rendszer esetén a munkatérben felfestett közlekedési útra 
még átmenetileg sem lehet anyagot, eszközt elhelyezni. 

 

 

8 ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELŐÍRÁSOK  

8.1.1 Tüzelő- és fűtőberendezések, készülékek  

8.1.1.1 Az iskola tüzelő- és fűtőberendezéseinek meg kell felelniük a GOMBSZ 
előírásainak.  

8.1.1.2 Gázüzemű berendezéseknél a helyiségen kívül kell elhelyezni a leválasztó 
főkapcsolót, valamint – ha annak alkalmazása szükséges – a vész-, és szellőző 
berendezések kapcsolóját is.  

8.1.1.3 A tüzelő- és fűtőberendezéseknél  

8.1.1.4 • 233 kW - 580kW összteljesítményig 1 db 12 kg tűzoltó készüléket  



---  14  --- 

8.1.1.5 • 580 kW - 1160 kW összteljesítményig 2 db 12 kg tűzoltó készüléket  

8.1.1.6 Csak engedélyezett típusú, kifogástalan állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad 
üzemeltetni.  

8.1.1.7 A központi fűtésen kívül a helyiségek fűtésére – indokolt esetben – csak zárt 
rendszerű hősugárzó használata engedélyezett.  

8.1.1.8 Az iskola területén alkalmazott tüzelő- és fűtőberendezés, villamos fűtő-, illetőleg 
egyéb villamos berendezést vagy készüléket, továbbá gáztüzelésű (gázüzemű) 
berendezést csak a kezelési és használati utasításnak megfelelően szabad használni, 
illetve üzemeltetni.  

8.1.1.9 A fűtést és a felügyeletet, a berendezés működését nem ismerő, a tűzvédelmi 
szabványokra, előírásokra ki nem oktatott személyre bízni nem szabad.  

8.1.1.10 A tüzelő-, fűtő- és szárítóberendezés, valamint az éghető anyag között olyan 
tűztávolságot kell megtartani, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet, a 
legnagyobb hőtermeléssel való üzemelés esetén sem haladhatja meg a 60oC-ot 
(kézzel tapinthatónál nem lehet melegebb).  

8.1.1.11 Villamos főzőlapot, és más nem szigetelt burkolatú hőfejlesztő-készüléket, csak 
éghetetlen alátéten szabad használni.  

 

8.1.2 Villamos berendezések:  

8.1.2.1 A villamos berendezések létesítésénél, használatánál és szerelésénél a vonatkozó 
szabványok előírásait (MSZ 2364, MSZ 1610, MSZ 10900 stb.) be kell tartani.  

8.1.2.2 A villamos berendezésen bárminemű javítást, karbantartást, szerelést stb. csak 
villamos szak-ember végezhet.  

8.1.2.3 A villamos fogyasztókészülékek és az éghető anyag között olyan távolságot kell 
biztosítani, hogy azok az éghető anyagra gyulladási veszélyt ne jelentsenek (60

o 
C).  

8.1.2.4 A villamos kapcsolók, elosztók és biztosítók rendeltetését, névleges feszültségét, 
továbbá a kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell.  

8.1.2.5 A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után a 
villamos-hálózatról le kell választani (áramtalanítani).  

8.1.2.6 Az időszakosan használt vagy végleg használaton kívüli berendezést a 
villamoshálózatról le kell kapcsolni.  

8.1.2.7 A véglegesen megszüntetett villamoshálózatot, illetve szerelvényt el kell távolítani.  

8.1.2.8 Az iskolához tartozó helyiségek "C", illetve "D" tűzveszélyességi osztályba 
tartoznak, ezért az OTSZ 41.§ /7/ bekezdése értelmében a villamos berendezéseket 
legalább hat, illetve kilenc évenként kell az MSZ 10900 sz. előírásai szerint 
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felülvizsgáltatni, amelynek eredményéről és a szükséges intézkedésről a tűzvédelmi 
ügyintézőt is írásban kell tájékoztatni  

8.1.2.9 A vizsgálat során feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedési tervet kell 
készíteni, melynek egy példányát a tűzvédelmi felelősnek is meg kell küldeni.  

8.1.2.10 Az iskola létesítményeinek villámvédelmét az MSZ 274 előírásai alapján kell 
biztosítani.  

 

9 TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG, MUNKAVÉGZÉS, ÉS TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG 
ENGEDÉLYEZÉSE 

9.1 Tűzveszélyes tevékenységnek elsősorban a nyílt láng használatával járó munkavégzés 
(pl. gázhegesztés, lángpor-szórás, forrasztás, ívhegesztés stb.) értendő, de ide sorolható 
minden más, könnyen gyulladó vagy tüzet okozó anyaggal végzett munka is (pl. 
tűzveszélyes folyadék desztillálása, nagyobb mennyiségű felhasználás, stb.).  

9.1.1 Az iskola területén nyílt láng vagy ív használatával járó munkát (tevékenységet) 
végezni csak előzetes írásbeli engedély alapján lehet (engedélyminta a mellékletben 
található).  

 
9.2 A tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére jogosultak köre  

9.2.1 állandó helyhez kötött (pl. hegesztő műhely) tűzveszélyes tevékenységet az igazgató 
engedélyezi;  

9.2.2 eseti, ideiglenes tűzveszélyes tevékenységet a terület vezetője, tűzvédelmi megbízott 
engedélyezi;  

9.2.3 az iskola területén külső munkavállalók által végzett tűzveszélyes tevékenységre a 
vállalkozó vezetője ad engedélyt, melyet az iskola tűzvédelmi felelősének, vagy a 
területileg illetékes – a munka ellenőrzésére kijelölt – személynek láttamoznia kell, aki 
egyben felvezeti az engedélyre a helyi sajátosságoknak megfelelő tűzvédelmi 
előírásokat.  

 

10 A MUNKA (OKTATÁS) BEFEJEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 
10.1 Minden munkahelyen (pl. műhely, laboratórium, iroda, stb.) a tevékenység befejezése 

után a munkahely vezetőjének vagy megbízottjának ellenőriznie kell a tűzvédelmi 
használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. Az 
ellenőrzésnek ki kell terjednie a Tűzvédelmi Utasítás vonatkozó előírásainak 
megtartására, többek között:  

10.1.1 villamos berendezések és készülékek feszültség-mentesítésére, a főkapcsoló 
kikapcsolására,  

10.1.2 a tüzelő-, fűtő-, melegítő-, hősugárzó-berendezések használaton kívül helyezésére,  



---  16  --- 

10.1.3 a közlekedési utak, tűzoltó készülékek, felszerelések szabadon tartására,  

10.1.4 a hulladékok eltávolítására,  

10.1.5 a tűzveszélyes folyadék tárolására (pl. a fel nem használt folyadékot tartalmazó edény 
bezárása, eltávolítása),  

10.1.6 a nyílászárók (ajtó, ablak) becsukására, lezárására,  

10.1.7 a közművek (gáz, villany, víz) elzárására,  

10.1.8 valamint minden egyéb, tűz keletkezését előidézhető, a tűz oltását kedvezőtlenül 
befolyásoló, vagy gátló tényező, körülmény megszüntetésére.  

 

11 TŰZVÉDELMI OKTATÁS, TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA 
 

11.1 Dolgozók tűzvédelmi oktatása: 

11.1.1  minden dolgozót munkába állásakor, továbbá a munkahely, a munkakör, a 
munkafolyamat, illetve a tűzvédelmi helyzet megváltozásakor tűzvédelmi oktatásban, 
illetve továbbképzésben kell részesíteni. A dolgozókat az alábbiak 
figyelembevételével kell át- vagy továbbképzésben részesíteni:  

11.1.2 az A- és B tűzveszélyességi osztályba tartozó munkakörben, valamint a hegesztéssel, 
nyílt láng használatával és a tüzelő-, fűtőberendezésekkel foglalkozó dolgozókat: 
ÉVENTE  

11.1.3 egyéb esetben 5 évenként a rendeletnek megfelelően tűzvédelmi továbbképzésben.  
 
11.2 Tanulók tűzvédelmi oktatása:  

11.2.1 A tanulók általános tűzvédelmi oktatását a tanév kezdetekor kell elvégezni, melynek 
dokumentálása az MVSZ szerinti űrlappal történik.  

11.2.2 A laboratóriumi foglalkozások, műhelygyakorlatok esetén (gyakorlati képzéskor) az 
első foglalkozás alkalmával az oktató (gyakorlatvezető) feladata a speciális tűzvédelmi 
oktatás megtartása. Az oktatás megtörténtéért a szervezeti egység vezetője felelős.  

11.2.3 Az 1996. évi XXXI. törvény 22. § (1) bekezdése meghatározza, hogy a tűzvédelmi 
ismereteket az egyes tantárgyak tanulmányi követelményébe beépítve kell oktatni.  

11.2.4 Az oktatás dokumentálása történhet jelenléti íven, de a naplórendszerű nyilvántartás is 
megfelel.  

11.2.5 A kollégiumban lakó tanulókat beköltözésük alkalmával kell a kollégiumban 
betartandó tűzvédelmi előírásokra kioktatni. Az oktatás megszervezéséért a kollégium 
igazgatója felelős.  
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11.3 Az oktatás tényét a dolgozó (tanuló) és az oktató aláírásával dokumentálni kell. A 
dokumentumok tárolásáról dolgozóknál a tűzvédelmi megbízott, illetve tanulóknál az 
általános oktatást kivéve az oktató köteles gondoskodni.  

 
11.4  Tűzeseteknél előforduló sérülések esetén szükséges teendők 

Égés: 
Abban az esetben, ha az emberi testfelület közeli kapcsolatba kerül a test hőmérsékleténél 

lényegesen magasabb hőmérsékletű anyaggal, vagy vegyi anyaggal, akkor égési sérülés 
következik be. 

Ennek több oka lehet: 
 - gőz- és forró folyadék 
 - láng mely azonnal súlyos égési sebet okozhat 
 - forró vagy megolvadt fém által okozott égés 
 - sugárzó energia által okozott égés 
 - elektromos áram okozta égés 
 - vegyi anyagok okozta bőrsérülések, amelyek savakkal, lúgokkal történő 
 véletlen vagy szándékos balesetek következményei 

Az égési sérülések elsősegély nyújtásának legfontosabb eleme a hőhatás mielőbbi 
megszüntetése. Alapvető fontosságú elem, hogy az égett testfelszínt vízzel folyamatosan 
hűtsük. Ezt kb. 15-20 percig kell folytatni, a hűtés után az égési sebet száraz, steril kötszerrel 
lazán be kell kötni. 

Kisebb égési sérüléseknél ajánlatos az IRIX vagy NAKSOL elnevezésű készítmény 
használata. 

Az elsősegély nyújtás során különböző gyógyszer, por, kenőcs, olaj, zsír, vaj, 
tojásfehérje, stb. használata az égett seb kezelésére szigorúan tilos! 

Áramütés: 
A villamos áram a szervezetet többféleképpen károsíthatja, ezek közül a 

leglényegesebbek: 

 - az izmokra és idegekre gyakorolt közvetlen hatás 
 - az áram által fejlesztett hő okozta felmelegedés, égés 
 - villamos ív, az ezzel járó hő- és fényhatás 

A testen áthaladó áram hatása következtében az áramütött a legnagyobb erőfeszítés 
mellett sem tudja a vezetéket elengedni. Ha az áramütés bekövetkezik, akkor begörcsölhet az 
izom, megbénulhat a légzőközpont, ezért: 
 - elsősorban végre kell hajtani a feszültség mentesítést 
 - a sérültet ki kell menteni az áramkörből 
 - a sérültet azonnal elsősegélyben kell részesíteni 
 - ha égési sérülést szenvedett, akkor a fentiek szerint kell eljárni 
 - azonnal orvost illetve mentőket kell hívni. 

Gázmérgezés: 
Gázmérgezés akkor következik be, ha a levegőbe a szervezetet károsító gázok kerülnek. 

A gázmérgezés jellemző tünete a rossz közérzet, fokozott orr-, nyálkahártya váladékozás, 
könnyezés, köhögési inger, szúró, kaparó érzés. A sérült hamar legyengül, pulzusa, légzése 
szapora, felületes. 

A sérültet azonnal friss levegőre kell vinni, meg kell tiltani részére a beszédet is. 
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A leggyakrabban okoz mérgezést a szénmonoxid, amely teljesen szagtalan és kis 
mennyiségben is károsítja a szervezetet. Ennek belégzése a szervezet oxigén-ellátását is 
befolyásolja. Első teendő a jó levegő biztosítása. 

 



 

12 TŰZJELZÉSSEL, TŰZOLTÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK 
 

12.1 Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, vagy arról tudomást szerez, köteles 
azt a hivatásos tűzoltóságnak késedelem nélkül jelenteni (1996. évi XXXI. törvény, 5.§ 
1. bek.).  

12.2 A tűzjelzésnek, kárjelzésnek tartalmaznia kell:  

12.2.1 a tűzeset pontos helyét (címét),  

12.2.2 mi ég (pl. papír),  

12.2.3 milyen káreset történt (pl. robbanás),  

12.2.4 mi van veszélyeztetve a tűzeset kapcsán, illetve a tűz továbbterjedése esetén,  

12.2.5 emberélet van-e veszélyben,  

12.2.6 milyen helyiségben van a tűz (pl. műszerraktár),  

12.2.7  a tüzet bejelentő személy neve (pl. Kovács István) és a jelzésre használt 
telefonkészülék száma: (pl. 513-510/10)  

 
12.3 Az iskola területén tűzjelzési lehetőséget a "házi" mellékállomásokon kapható városi 

vonalak biztosítják. Nyilvános távbeszélőkészülékek mellett,, továbbá a 
telefonközpontban, valamint minden telefonkészülék mellett a hivatásos tűzoltóság 
hívószámát- jól láthatóan – ki kell függeszteni. Szombathelyen: 105 vagy 310-105 

12.4 A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetőleg az emberi beavatkozás nélkül 
megszűnt tűzeseteket is a hivatásos tűzoltóságnak késedelem nélkül be kell jelenteni, és 
a kár színhelyét a vizsgálat befejezéséig változatlanul hagyni! A bejelentésnek a 2. 
pontban felsorolt adatokat kell értelemszerűen tartalmaznia 

12.5 A tűzoltóság értesítését követően azonnal értesíteni kell a területileg illetékes vezetőt, az 
igazgatót és a tűzvédelmi felelőst.  

12.6 Gondoskodni kell a dolgozók biztonságos menekítéséről.  

12.7 Tűz, vagy káreset során riasztani kell az alábbi vezetőket: (segélyhívó mellé ki kell 
függeszteni) 

Név  telefon  mobil  
   

12.8  A tűzjelzést követően ki kell tárni azokat az ajtókat, kapukat, amelyeket távbeszélőn 
jelöltünk meg a tűzoltóságnak, mint a tűz helyszínéhez legrövidebb behajtási 
lehetőséget.  

12.9 A kiérkező tűzoltás vezetőt tájékoztatni kell a kialakult és várható veszélyről, a tűz 
helyszínéről, a közművek záró-nyitó szerkezeteinek helyéről.  

12.10 A portákon kell elhelyezni az egyes helyiségek azonosító jellel ellátott kulcsait és az 
udvaron vagy a garázsban tárolt gépjárművek beazonosított indító kulcsait, hogy vész 
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esetén a gépjárművek eltávolíthatóak legyenek. Felelős: tűzvédelmi felelős, érintett 
munkahelyi vezetők.  

12.11 A gépjárműveket tűzoltó készülékkel kell ellátni. Felelős: műszaki vezető (gondnok).  

12.12 Személyi sérülés esetén értesíteni kell a mentőket a 104 és a rendőrséget a 107 
telefonszámokon.  

12.13 A 30/1996. (XII.6.) BM rendelet 4.§.(3) bekezdésének értelmében, évente tűzriadó 
gyakorlatot kell tartani, és arról jegyzőkönyvet kell készíteni.  

13 TŰZOLTÓ BERENDEZÉSEK  
13.1 Oltóvíz, tűzcsapok: az iskola területén, a meghatározott helyeken tűzcsapok biztosítják 

a tűzoltás feltételeit. A tűzcsapokkal kapcsolatos általános érvényű előírások a 
következők:  

 a) a fali tűzcsapok feleljenek meg az MSZ 9771/1 – 6.; MSZ EN 671/1-2. lap; 15608; 15606. sz. 
szabványok előírásainak;  

 b) a fali tűzcsapszekrényben a tömlőt a tűzcsappal összeszerelt állapotban kell tartani (kötöző 
zsineg a tömlőn ne legyen);  

 c) a fali tűzcsapszekrény ajtajára vörös festékkel, 80 mm-es nyomtatott betűkkel "TŰZCSAP" 
fel-iratot kell festeni;  

 d) a tűzcsapokat az MSZ 1042 sz. előírásainak megfelelően jelzőtáblával kell megjelölni, illetve 
el-látni;  

 e) minden tömlőt – beleértve a tartalék tömlőt is (a kenderanyagút kétévenként,a szintetikus 
anyagút ötévente) – nyomáspróba alá kell vetni, illetve olyan állapotban kell tartani, hogy tűz 
esetén mindenkor használhatóak legyenek;  

 f) minden tűzcsapról, tömlőről és azok javításáról nyilvántartást kell vezetni.  
 
13.2 Tűzoltó készülékek: az iskola területén az OTSZ 57.§-ában előírtak szerint kell a 

tűzoltó készülékeket elhelyezni, használni és előkészíteni. (MSZ 1040). Elhelyezésüket, 
típusukat a melléklet tartalmazza. A készülékek beszerzéséről, hiánypótlásáról, 
évenkénti ellenőrzéséről a telephelyi műszaki osztálynak kell gondoskodnia. A 
készülékek beszerzésénél figyelni kell, hogy feleljen meg az EU szabványoknak. 

 

14 TŰZ ESETÉN KÖVETENDŐ MAGATARTÁS 

 
14.1 Már a tűzjelzési feladatok elvégzése alatt kíséreljék meg (a dolgozók, oktatók, 

hallgatók) a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel, felszerelésekkel a – különösen 
kezdeti szakaszban lévő vagy képződő – tőlük elvárható módon a tűz oltását.  

14.2 Villamos berendezések, készülékek vizes oltása előtt a feszültségmentesítést el kell 
végezni.  

14.3 A tűzoltás, kárelhárítás, emberélet és vagyonmentés eredményessége érdekében 
mindenki – aki a helyszínen tartózkodik – köteles személyesen közreműködni, a 
tűzoltás vezetőjének intézkedéseit pontosan végrehajtani, a szükséges felvilágosítást 
megadni.  

14.4 A tűz helyszínét a tűzvédelmi hatóság tűzvizsgálati eredményességének biztosítása 
érdekében megváltoztatni nem szabad. Szükség esetén a helyszínt – a vizsgálat 
befejezéséig – felügyelő személy bevonásával kell biztosítani.  
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14.5 A tűz oltásával kapcsolatos feladatokat, valamint az eloltásban, mentésben 
közreműködőket és azok feladatait a Tűzriadó Terv tartalmazza. A teljes Tűzriadó Terv 
példányai az iskola portán vannak elhelyezve.  
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15  TŰZVÉDELMI FELELŐSSÉG  

 

15.1  A tűzvédelmi előírások végrehajtása állampolgári kötelesség. Figyelembe véve, hogy 
az előírásokat törvények, jogszabályok, szabványok, valamint egyéb rendeletek 
tartalmazzák, végrehajtásuk elmulasztása szabálysértés, amennyiben a cselekmény nem 
esik súlyosabb elbírálás alá.  

16 BÜNTETŐ INTÉZKEDÉSEK 

 

16.1 A tűzvédelmi előírások megszegésével kapcsolatos rendelkezéseket az 1968. évi I., a 
Szabálysértésekről szóló törvény, a Büntető Törvénykönyv, illetve a Kormány 
17/1968.(IV. 14) sz. rendelete tartalmazza. A mulasztással kapcsolatos személyi 
felelősség kérdésében a hivatkozott törvény 6.§ /1/ és /2/ bekezdése a következőképpen 
rendelkezik:  

16.2 (1) bekezdés: "Gazdálkodó szervezetet és más jogi személyt terhelő kötelezettség 
megszegése esetén a szabálysértés miatt azt a személyt (dolgozó, hallgató) kell 
felelősségre vonni, akinek cselekménye vagy mulasztása miatt következett be a 
kötelezettségszegés, ha ez a szervezet (szervezeti egység) vezetőjének meghallgatása 
útján sem állapítható meg, a szervezet (szervezeti egység) vezetőjét kell felelősségre 
vonni."  

16.3 (2) bekezdés: „Ha az elkövető a felettesének utasítását teljesítette, a szabálysértésért az 
utasítást adó személy felel.”  

17 BÍRSÁGOK – HELYSZÍNI BÍRSÁGOK  
17.1 Tűzvédelmi bírság szabható ki az alábbi esetekben:  

17.1.1 tűzvédelmi szabály megszegéséért, ha ez közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt, 
illetőleg tüzet idézett elő, vagy veszélyezteti a személyek biztonságát, akadályozza a 
mentésüket;  

17.1.2 a tűzjelzéshez és a tűzoltáshoz szükséges eszköz, felszerelés, készülék, berendezés, 
oltó-anyag beszerzésének, készenlétben tartásának, karbantartásának vagy 
ellenőrzésének elmulasztásáért, illetőleg rendeltetéstől eltérő – engedély nélküli – 
használatáért;  

17.1.3 ha az új tűzoltó-technikai eszköz, berendezés és oltóanyag, építési anyag, szerkezet, 
építési mód, tűz- vagy robbanásveszélyes anyag – a robbanó- és robbantóanyag 
kivételével –, készülék, gép, berendezés, technológia alkalmazása, gyártása, 



---  22  --- 

forgalmazása, a meglévők módosítása esetén nem kérték a tűzvédelmi hatóság 
engedélyét vagy egyetértését;  

17.1.4 ha az engedélyhez kötött tűzvédelmi tevékenységet a nélkül vagy attól eltérő módon 
végzik;  

17.1.5 ha a tűzvédelmi szabályok, előírások érvényesítésére vonatkozóan a tervező, illetőleg 
a kivitelező valótlan nyilatkozatot adott;  

17.1.6 ha a munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról a munkáltató a törvényben előírt határidőre 
nem gondoskodott;  

17.1.7 ha a tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet szakvizsga nélkül végzik.  
 
17.2 A tűzvédelmi bírság kiszabására a 3) pont kivételével az illetékes hivatásos 

önkormányzati tűzoltóság javaslatára – a helyi önkormányzat jegyzője jogosult.  

17.3 A tűzvédelmi bírság összege 3. 000. 000 forintig terjedhet.  

 
17.4 A tűzvédelmi bírság megfizetése nem ment fel a büntetőjogi, illetve a polgári jogi 

felelősség, valamint a létesítési hiányosságot ellensúlyozó megfelelő védelem 
kialakítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.  

17.5  A tűzvédelmi bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónap 
elteltével ismételten kiszabható tűzvédelmi bírság, amennyiben a bírság kiszabásának 
feltételei még fennállnak. A tűzvédelmi előírások megszegőivel szemben tehát minden 
vezető köteles következetesen fellépni, és a figyelmeztetés alkalmazásában a törvényes 
lehetőségekkel élni.  
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18 A HELYISÉGEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 
18.1 Általános, iroda jellegű helyiségek (irodák, oktatói szobák, pénztár, tárgyaló, könyvtár, 

bemutatóterem, tanterem, előadóterem, laboratórium, tornaterem, gyakorló szoba, 
teakonyha, telefonközpont stb.) tűzvédelmi előírásai:  

18.1.1 a fűtőtestekre éghető anyagot helyezni nem szabad;  

18.1.2 hőfejlesztő berendezések (kávéfőző, rezsó, hősugárzó, tűzhely) és éghető anyag között 
minimálisan 50 cm-es távolságot meg kell tartani. A tűzhelyek felett éghető anyag 
nem tartható és tárolható;  

18.1.3 rezsót vagy nem szigetelt hőfejlesztőt (kávéfőzőt) csak nem éghető, hőszigetelő 
alátéten szabad használni;  

18.1.4 a helyiségek természetes és mesterséges szellőztetésről gondoskodni kell,  
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18.1.5 elektromos berendezéseket felügyelet nélkül üzemeltetni nem szabad;  

18.1.6 foglalkozások megkezdésekor, fel kell hívni a tanulók figyelmét a várható (esetlegesen 
bekövetkezhető) tűzvédelmi problémákra, elektromos tüzek lehetőségére és azok 
elhárításának módjaira;  

18.1.7 lámpatestekre éghető anyagú dekorációt elhelyezni nem szabad,  

18.1.8 a helyiségek rendszeres takarításáról gondoskodni kell;  

18.1.9 a helyiségeket rendeltetésüknek megfelelően szabad használni,  

18.1.10 éghető folyadékot tárolni nem szabad,  

18.1.11 alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység (pl.: hegesztés, éghető folyadékkal történő 
tisztítás stb.) csak nagy körültekintéssel végezhető. A helyiségek intenzív 
szellőztetéséről éghető folyadék használata esetén gondoskodni kell. Tűzveszélyes 
tevékenység egyéb előírásait az általános rész tartalmazza;  

18.1.12 hegeszteni, forrasztani csak a szabványnak megfelelő készülékekkel, 
berendezésekkel és tartozékokkal, valamint a vonatkozó tűzvédelmi előírások 
betartása mellett szabad oly módon, hogy a forrasztópáka a környezetére 
gyújtásveszélyt ne jelentsen;  

18.1.13 forrasztópákát, egyéb hő fejlesztőt felügyelet nélkül üzemeltetni nem szabad,  

18.1.14 hibás készülékkel vagy berendezéssel munkát végezni tilos;  

18.1.15 a munkaidő, illetve foglalkozás végén az utolsó távozó kötelessége a helyiségek és 
az elektromos berendezések szakaszoló és főáramkörű áramtalanítása.  

 

19 SPECIÁLIS HELYISÉGEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 

19.1 A vegyi laboratóriumok tűzvédelmi szabályzata:  

19.1.1 A laboratóriumok „D" tűzveszélyességi osztályba tartoznak.  

19.1.2 A laborban az oda beosztottakon kívül más személyek (ügyfelek) csak felügyelettel 
tartózkodhatnak.  

19.1.3 A laborban 20 liter éghető vagy gyúlékony anyag, éghető folyadék tárolható RB 
(robbanás biztos) szekrényben, szabványos és feliratozott edényekben.  

19.1.4 A helyiség természetes és mesterséges szellőztetéséről gondoskodni kell.  

19.1.5 A közlekedési utat, valamint a kijáratot szabadon kell hagyni, ezeket eltorlaszolni még 
ideiglenesen sem szabad.  

19.1.6 A helyiségben az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékeket kell 
biztosítani.  
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19.1.7 A tevékenység során keletkezett éghető hulladékokat legkésőbb a műszak befejezése 
előtt a helyiségből ki kell szállítani.  

19.1.8 Éghető anyagú hulladékokat csak nem éghető anyagú és fedővel ellátott tároló 
edényekben szabad tartani.  

19.1.9 A tevékenység során elfolyt éghető folyadék azonnali felitatásáról és a helyiségből 
való eltávolításáról gondoskodni kell.  

19.1.10 A szabályzat betartásáért a munkahelyi vezető (laborvezető) a felelős.  
 
19.2  Raktárak tűzvédelmi szabályzata:  

19.2.1 A raktárak „C” tűzveszélyességi osztályba tartoznak.  

19.2.2 A helyiség elektromos berendezése mindenkor feleljen meg az MSZ 2364 
előírásainak, különös tekintettel a túláram- és érintésvédelemre.  

19.2.3 A fűtőtestek, világítótestek, elektromos elosztódobozok 0,5 m-es körzetén belül éghető 
anyagot tárolni, elhelyezni még átmenetileg is tilos.  

19.2.4 Alkatrészt, tartozékot, stb. (továbbiakban: anyagot) ömlesztve tárolni tilos. Az 
anyagokat nem éghető anyagból készült állványokon vagy raklapokon kell tárolni úgy, 
hogy az állványok (raklapok) között a 0,8 m-es közlekedési út mindenkor biztosítva 
legyen.  

19.2.5 Öngyulladásra hajlamos anyagot, továbbá éghető folyadékot a raktárakban nem szabad 
tárolni.  

19.2.6 Az I-IV. tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékokat csak robbanás biztos 
szekrényben szabad tárolni. Az éghető folyadékok összmennyisége raktáranként a 20 
litert nem halad-hatja meg.  

19.2.7 A raktárakból utolsónak távozó dolgozónak kötelessége végrehajtani az áramtalanítást, 
és megszüntetni minden tűzre utaló körülményt.  

 
19.3 Karbantartó műhelyek tűzvédelmi szabályzata:  
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19.3.1 A műhelyek „D” tűzveszélyességi osztályba tartoznak.  

19.3.2 Alkalmanként – a technológiához szorosan tartozó – 1 liter összmennyiségű éghető 
folyadék felhasználása megengedett a jelen tűzvédelmi szabályzat általános részében 
előírtak betartásával.  

19.3.3 A helyiség természetes és mesterséges szellőztetéséről gondoskodni kell.  

19.3.4 A közlekedési utat, valamint a kijáratot szabadon kell hagyni, ezeket eltorlaszolni még 
ideiglenesen sem szabad.  

19.3.5 A helyiségben az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékeket kell 
biztosítani.  

19.3.6 Hegeszteni, forrasztani csak a szabványnak megfelelő készülékekkel, berendezésekkel 
és tartozékokkal, valamint a vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásával szabad oly 
módon, hogy a forrasztópáka a környezetére gyújtásveszélyt ne jelentsen.  

19.3.7 Forrasztópákát, egyéb hő fejlesztőt felügyelet nélkül üzemeltetni nem szabad.  

19.3.8 A műhelyekben gázpalackokat tárolni nem szabad. A gázpalackokat csak az erre 
kijelölt tároló helyen szabad raktározni.  

19.3.9 A hegesztési biztonsági szabályzatot minden hegesztőnek ismernie kell, és az abban 
foglaltakat be kell tartania.  

19.3.10 Hibás készülékkel vagy berendezéssel munkát végezni tilos!  

19.3.11 A szabályzat betartásáért a munkahelyi vezető a felelős.  
 
19.4 TMK asztalos műhely tűzvédelmi szabályzata:  

19.4.1 A helyiség „C” tűzveszélyességi osztályba tartozik.  

19.4.2 A helyiségekben A-B-C tüzek oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben 
tartani, amely töltősúlya 6 kg-nál kisebb nem lehet.  

19.4.3 Nyílt láng használata tilos, amit szabványos tiltó táblával, jól láthatóan jelölni kell.  

19.4.4 Hő fejlesztő gépet, hősugárzót, kávéfőzőt használni nem szabad.  

19.4.5 A fűtőtestek, világítótestek, elektromos elosztó- és kapcsolódobozok 50 cm-es 
körzetén belül éghető anyagot tárolni még átmenetileg is tilos.  

19.4.6 A közlekedési utakat mindig szabadon kell hagyni.  

19.4.7 Öngyulladásra hajlamos anyagot nem szabad tárolni.  

19.4.8 Az elektromos berendezésekre, lámpatestekre, gázvezetékre, gázkonvektorra 
dekorációt helyezni nem szabad.  
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19.4.9 Nyílt lángú világítást (gyertya, mécses, olajégő stb.) nem szabad alkalmazni. Csak zárt 
elektromos világítás használható.  

19.4.10 A helyiségeket csak a használatbavételi engedélyben megállapítottaknak 
megfelelően szabad rendeltetésszerűen használni. A műhelyben csak az ott folytatott 
napi tevékenységhez szükséges anyagféleség és mennyiség tartható.  

19.4.11 A helyiségekben I.-IV. tűzveszélyességi fokozatú éghető folyadék nem tartható, nem 
tárolható.  

19.4.12 A rendszeres takarításáról gondoskodni kell. A tevékenység során keletkezett éghető 
hulladékokat folyamatosan, de legkésőbb a műszak végén a helyiségekből el kell 
távolítani.  

19.4.13 A berendezések, eszközök karbantartásánál, tisztításánál - amennyiben 
alkalomszerűen éghető folyadék kerül felhasználásra - gondoskodni kell a 
helyiségek intenzív szellőztetéséről.  

19.4.14 Az elektromos berendezéseket rendszeresen karban kell tartani, a rájuk rakódott 
éghető folyadékoktól, anyagoktól folyamatosan tisztán kell tartani.  

19.4.15 A helyiségből való távozás során gondoskodni kell a helyiség teljes 
áramtalanításáról.  

19.4.16 A tűzvédelmi szabályzatban foglaltak betartásáért a munkahelyi vezető a felelős.  

 

 
19.5 Gázfogadó tűzvédelmi szabályzata:  

19.5.1 A gázfogadó „A” tűzveszélyességi osztályba tartozik.  

19.5.2 Tűz elleni védelme érdekében az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas 2 db tűzoltó 
készüléket kell készenlétben tartani.  

19.5.3 A helyiségben a nyílt láng használata nem megengedett, így gyújtó eszközt, szikrát 
okozó szer-számot, ruházatot, lábbelit sem szabad bevinni.  

19.5.4 A tűz-, és robbanás veszélyt, valamint a kötelező magatartási szabályokat (dohányzás 
és nyílt láng használata tilos! feliratot) a bejárati ajtón és a helyiségben is szabványos 
táblákkal jelezni kell.  

19.5.5 A gázvezetéket a szabványban előírt citrom sárga színnel kell jelölni.  

19.5.6 A helyiségben éghető folyadékot tárolni tilos!  

19.5.7 A gázfogadó helyiség intenzív átszellőztetéséről gondoskodni kell.  

19.5.8 Az elektromos szerelvények feleljenek meg az MSZ 1600/8 sz. előírásainak. Csak RB 
villamos szerelvények alkalmazhatók.  
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19.5.9 Az ajtóra önműködő csukó szerkezetet kell felszerelni.  

19.5.10 A gázóra nyitószerkezeténél a nyitás-zárás irányát jelölni kell.  

19.5.11 Gázömlés esetén a gázműveket azonnal értesíteni kell. Gázórát és szerelvényeit csak 
erre jogosult szerelő javíthat.  

19.5.12 A helyiségből utolsónak távozó kötelessége az áramtalanítás.  

19.5.13 A tűzvédelmi szabályzat betartásáért a munkahelyi vezető a felelős.  
 
19.6 Kazánházak tűzvédelmi szabályzata:  

19.6.1 A kazánház „D” tűzveszélyességi osztályba tartozik.  

19.6.2 A helyiségben az oda beosztottakon kívül más személyek nem tartózkodhatnak.  

19.6.3 A kazánházban éghető vagy gyúlékony anyag, éghető folyadék nem tárolható.  

19.6.4 A helyiségek természetes (gravitációs) szellőztetéséről gondoskodni kell.  

19.6.5 A közlekedési utat, valamint a kijáratot szabadon kell hagyni, ezeket eltorlaszolni még 
ideiglenesen sem szabad.  

19.6.6 A helyiségben az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékeket kell 
biztosítani.  

19.6.7 A gázvezetéket a szabványban előírt citrom sárga színnel kell jelölni.  

19.6.8 A kazánház bejáratánál 2 db, 6 kg-os töltősúlynál nem kisebb porral oltó tűzoltó 
készüléket kell készenlétben tartani.  

19.6.9 A szabályzat betartásáért a munkahelyi vezető a felelős.  
 
19.7 Öltöző tűzvédelmi szabályzata:  

19.7.1 A helyiség „C” tűzveszélyességi osztályba tartozik.  

19.7.2 A helyiség védelme céljából 6 kg-nál nem kisebb töltősúlyú tűzoltó készüléket kell 
készenlétben tartani.  

19.7.3 Az öltözőben nyílt láng használata tilos; ezt a tilalmat szabványos táblával jól 
láthatóan jelölni kell.  

19.7.4 Az öltözőben éghető folyadékot tárolni nem szabad.  

19.7.5 Éghető folyadékkal szennyezett munkaruha csak fém öltözőszekrényben tárolható.  

19.7.6 A munkaidő végén az öltözőből utolsónak távozó kötelessége a helyiség 
áramtalanítása.  
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19.7.7 Az öltözőre vonatkozó tűzvédelmi előírások megtartásáért a munkahelyi vezető a 
felelős.  

 

19.8  Közlekedők, lépcsőház és előterek tűzvédelmi szabályzata:  

19.8.1 A helyiségek „D” tűzveszélyességi osztályba tartoznak.  

19.8.2 A lépcsőházban az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas - 6 kg-os töltősúlynál nem 
kisebb - tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.  

19.8.3 Alkatrészt, tartozékot, éghető anyagot és folyadékot stb. (a továbbiakban: anyagot) 
tárolni, tar-tani még ideiglenesen is tilos a közlekedési és a menekülési útvonalakon.  

19.8.4 A folyosók falsíkján beépített szekrényekben az irattárolás megengedett úgy, hogy a 
közlekedés és menekülés részére legalább a törvényben előírt szélességű út biztosítva 
legyen.  

19.8.5 A kijáratok ajtóit - munkaidőben - nyitva kell tartani.  
 
19.9 Kollégiumi lakószobák tűzvédelmi szabályzata:  

19.9.1 A helyiségek „D” tűzveszélyességi osztályba tartoznak.  

19.9.2 A helyiségek tűz elleni védelmére 1 db, 6 kg-os vagy annál nagyobb töltősúlyú tűzoltó 
készüléket kell készenlétben tartani a folyosókon.  

19.9.3 A helyiségeket csak a használatbavételi engedélyben foglaltak szerint, 
rendeltetésszerűen szabad használni.  

19.9.4 A rendszeres takarításról gondoskodni kell.  

19.9.5 A tűzoltó készülékekhez vezető és a kijáratokhoz vezető közlekedési utakat mindig 
szabadon kell hagyni.  

19.9.6 Az elektromos berendezésekre, lámpatestekre, elosztódobozokra éghető anyagú 
dekorációt, posztert elhelyezni tilos.  

19.9.7 A helyiségekben I-II. tűzveszélyességi fokozatba tartozó éghető folyadékot 
(tűzveszélyes folyadékot) tartani, felhasználni nem szabad.  

19.9.8 A helyiségekből történő távozáskor az áramtalanításról gondoskodni kell.  

19.9.9 A szabályzat betartásáért a kollégium igazgatója felelős.  

 

20 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
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20.1 Jelen szabályzatot az Iskolavezetés 2007. ………….-ai ülésén megtárgyalta és 
elfogadta. A szabályzat rendelkezései 2007. december 1-én lépnek hatályba.  

20.2 A tűzvédelem megszegése miatti fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatban a jelen 
szabályzatot értelemszerűen kell alkalmazni. A szabályzatban nem rendezett 
kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.  

20.3 Jelen szabályzatot az iskola honlapján nyilvánosságra kell hozni, hozzáférhetővé kell 
tenni.  

 

 

Szombathely, 2007. dec. 1.  

 

 

Böcskei Imre  

igazgató  

 

 

 

 


