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A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA
TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA
A Szervezeti és működési szabályzat 22. sz. melléklete
A Nyíregyházi Főiskola Rektoraként – tűz elenni védekezésről, műszaki mentéséről és
a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19.§(1) bekezdésben, valamint a
tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996./XII.6./BM. számú rendeletben
meghatározott felhatalmazásomnak és kötelezettségemnek megfelelően, a 9/2008 (II.
22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) előírásait
figyelembe véve – a Nyíregyházi Főiskola Tűzvédelmi Szabályzatát az alábbiak
szerint adom ki.

1.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed:
1.§
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)

Nyíregyháza, Sóstói út 31/b;
Nyíregyháza, Hímes út
Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.
Nyíregyháza, Erdősor 7.
Tiszalök – Üdülőtelep, Liliom út 1.
Mátraszentimre (üdülő)
Rakamaz (üdülő)
A Tangazdaság nyíregyházi, napkori
telephelyei.

és

Nyírtelek

Ferenc-tanyai

A szabályzat célja
2.§
(1) A szabályzat célja azon tűzvédelmi előírások, magatartási szabályok összefoglaló
ismertetése, amelyeket
a. mind az üzemeltetés (használat), mind az esetleges átalakítások,
felújítások, építkezések során a főiskola tűzbiztonsága és a megelőző
tűzvédelmi feltétele kialakítása érdekében végre kell hajtani,
b. amelyek megtartásával, végrehajtásával a Főiskola és a felügyeletéhez
tartozó területeken a tűzesetek elkerülhetők és megelőzhetők,
c. amelyek elsajátításával és tűz esetén való alkalmazásával a tűzkár
csökkenthető, és a személyek testi épsége megóvható.
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A szabályzat tartalma
3.§
(1) A szabályzat tartalmazza
a. az általános rendelkezéseket;
b. a Főiskola tűzvédelmi szervezetét, a tűzvédelmi szabályok, előírások
érvényesítéséért felelős vezetőket és azok feladatait;
c. a Főiskolára és a felügyeletéhez tartozó valamennyi létesítményére,
épületekre, helyiségére, szabad területeire vonatkozó, illetve a
tevékenységgel, a technológiával kapcsolatos általános érvényű tűzvédelmi
használati szabályokat, előírásokat;
d. a Főiskola helyiségeiben folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges
tűzveszélyes anyagok, eszközök felsorolását, legnagyobb megengedhető
mennyiségét, kezelésük, tárolásuk módját;
e. a tűzveszélyes tevékenységet, munkavégzést, és azok engedélyezésére
jogosultakat;
f. a tűz megelőzésével és oltásával kapcsolatos teendőket, az oktatási
feladatokat;
g. az ügyrend, propagandamunka és felelősség kérdéseit;
h. a tűzveszélyességi osztályba sorolásokat;
i. a legfontosabb rendszeresített ügyirat-mintákat.

Tűzvédelmi kötelességek
4.§
(1) A szabályzatot valamennyi szervezeti egység vezetője megkapja és kötelesek
külön felhívás nélkül is az abban foglaltak betartásáról gondoskodni.
(2)A szabályzat előírásait mindenki köteles végrehajtani, az ezzel kapcsolatos
mulasztás felelősségre vonást vonhat maga után. A felelősség megállapításánál a
szabályzatban foglaltakat kell alapul venni.
(3) Hatáskörét meghaladó esetben az észlelt hiányosságot, szabálytalanságot jelezni
kell a szervezeti egység vezetőjének, vagy a tűzvédelmi vezetőnek, illetve a Műszaki
Főigazgató helyettesnek.
(4) A szabályzat és az ahhoz kapcsolódó tűzvédelmi iratok, bizonylatok hivatalos
okmányként kezelendők és vezető változás esetében azokat át kell adni.
(5) Amennyiben a jelen szabályzatban foglaltakon túlmenően sajátos tűzveszélyes
körülmények állnak fenn, úgy a helyi vezetők kiegészítő javaslatokkal keressék fel a
tűzvédelmi szervezetet, hogy azok figyelembevételével kiadhassuk a szükséges
módosításokat.
(6) A szabályzat hatálybalépését megelőzően a Főiskola tűzvédelmi feladatainak
operatív irányításával - a Főiskolai rektor egyszemélyi felelőssége és az ellenőrzési
jogkör megtartása mellett Tűzvédelmi vezetőt bíz meg.
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2.
A FŐISKOLA TŰZVÉDELMI SZERVEZETE, TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK,
ELŐÍRÁSOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉÉRT FELELŐS VEZETŐK ÉS AZOK
FELDATAI.

A Főiskola tűzvédelmi szervezete
5.§

(1.) A Főiskola tűzvédelmi irányítása a jogszabályban előírtaknak megfelelően a
Főiskola Rektorának hatáskörébe tartozik, aki az át nem ruházható tűzvédelmi
feladatok és hatáskörök kivételével, ezen feladatokat a Gazdasági főigazgató
hatáskörébe utalja.
(2.) A Gazdasági főigazgató az intézmény tűzvédelmi ügyeinek irányítását a Műszaki
helyettese közreműködésével, tűzvédelmi szakember bevonásával látja el.
(3.) A tűzvédelmi ügyek szakmai irányítását, ellenőrzését, intézését a tűzvédelmi
vezető munkaköri feladatok kezelését szerződésben megbízott külső személy,
tűzvédelmi tanácsadó végzi.
(4.) A Főiskola szervezeti egységeinek vezetői:
- Főtitkár
- Általános rektor helyettes
- Stratégiai és tudományos kutatási rektor helyettes
- Oktatási rektor helyettes
- Tudomány- és kutatásszervezői főigazgató
- Belső ellenőrzési iroda vezetője
- Informatikai Szolgáltató Központ vezetője
- Kelet- és Közép-európai Kutató Központ vezetője
- Bölcsészettudományi és Művészeti kar
- Gazdasági és Társadalomtudományi kar
- Műszaki és Mezőgazdasági kar
- Pedagógusképző kar
- Természettudományi és Informatikai kar
- Evangélikus Hittudományi Tanszék
- Katolikus Hittudományi Tanszék
- Hallgatói Centrum Kht
- Kollégiumok
- Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény
- Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
illetve a Főiskolához tartozó területeken tevékenykedő más szervezeti egységek
vezetői a vezetésük alá tartozó területeken irányítják tűz elleni védekezést, a
szabályzat előírásainak és a Gazdasági főigazgató tűzvédelmi intézkedéseinek
megfelelően.
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A Rektor tűzvédelmi feladatai
6§
(1) A rektor, mint a főiskola egyszemélyi felelős vezetője, tűzvédelmi feladatát a
jogszabály előírásai szerint látja el.
(2) Gondoskodik az intézmény tűzvédelmi szabályzat kidolgozásáról,a szenátussal
történő egyeztetéséről, majd kiadásáról, ezt követően annak jogszabályi és szervezeti
változások szerinti frissítéséről .Felelős a főiskola tűzvédelmi szervezetének
működéséért, valamint a tűzvédelmi rendelkezések megtartásáért.
(3) Gondoskodik a tűzvédelmi munka végzéséhez szükséges személyi, anyagi és
egyéb feltételek biztosításáról. A vonatkozó rendelet szerint a tűzvédelmi ügyek
intézésére legalább felsőfokú tűzvédelemi képesítéssel rendelkező személyt, vagy
szervezetet foglalkoztat.
(4) Eljár mindazokban a tűzvédelmi ügyekben, amelyeket jogszabály kizárólagosan
az intézmény vezetői hatáskörbe utal.
(5) A tűzvédelmi hatósági ellenőrzések megtartásának feltételeit biztosítja,
személyesen, vagy meghatalmazottja útján részt vesz az ellenőrzéseken.
(6) Gondoskodik a tűzvédelem fejlesztését szolgáló tapasztalatok, módszerek,
eljárások elterjesztéséről, általánossá tételéről.
(7) Köteles a tűzvédelemi helyezettre kiható változást, tevékenységet - annak
megkezdése előtt legalább 15 nappal - az I. fokú tűzvédelemi hatóság részére az új
helyzetnek megfelelő tűzveszélyességi osztályba sorolás megküldésével írásban
bejelenteni.
(8) Előzetes egyeztetés szerint biztosítja az illetékes tűzoltóság részére a főiskola
területén gyakorlatok, helyismereti foglalkozások gyakorlatok megtartását.

(9) Kijelöli az alkalomszerűen végzett tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére
jogosultak körét.
(10) Gondoskodik a dolgozók munkába állást megelőző, illetve ismétlődő tűzvédelmi
oktatásának, valamint a tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörben dolgozók
tűzvédelmi szakvizsgáztatásának és az ismétlődő oktatások feltételeinek
biztosításáról.
(11) Felelős a Főiskola Tűzvédelmi Szabályzatának kiadásáért, naprakészen tartásáért.
(12) A főiskolai rektor tűzvédelemmel kapcsolatos irányítási és ellenőrzési feladatait
(hatásköreit) a főiskolai Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint –az át
nem ruházható feladatok kivételével, átruházott hatáskörben – a Gazdasági főigazgató
gyakorolja.
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A Gazdasági Főigazgató tűzvédelmi feladati
7. §
(1.) A rektortól átruházott hatáskörben végzett intézményi szintű tűzvédelmi feladatai
ellátásán
túl
felelős
a
felügyelete
alá
tartozó
egység:
Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
a. Beszerzési osztály
b. Bér- és Munkaügyi osztály
c. Pénzügyi és Számviteli osztály
d. Üzemeltetési és Vagyonkezelési osztály
e. Bessenyei Könyvkiadó
f. Pályázati osztály
tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi rendelkezések, szabályozások maradéktalan
végrehajtásáért,azok ellenőrzéséért.
(2.) Az gazdasági főigazgató tűzvédelemi feladatai megegyeznek a 6.§ (3)-(12)
pontokban leírtakkal.

A főiskolai szervezeti egységek vezetőinek tűzvédelmi feladatai
8.§
(1) A főiskolai karokat igazgató dékánok felelősek a felügyeletük alá tartozó
egységek (tanszék, intézet, osztály, csoport, stb.) tűzvédelmi helyzetéért.
(2) Gondoskodik a tűzvédelmi szabályzatban előírtak maradéktalan betartásáról, a
tűzvédelmi intézkedések végrehajtásáról.
(3) Személyesen vagy helyettese útján részt vesz, a tűzvédelmi szemléken,
ellenőrzéseken, értekezleteken.
(4) Biztosítja, hogy érintett beosztottjai a tűzvédelmi gyakorlatokon,
továbbképzésen, vizsgáztatáson részt vegyenek.
(5) Tűz esetén a meghatározott feladatokon kívül haladéktalanul köteles (telefon,
vagy a diszpécserszolgálat útján, stb.) értesíteni a tűzoltóságot, a főiskola rektorát és a
tűzvédelmi vezetőt.
(6) A területen bekövetkező, a tűzvédelemre kiható változásról (átalakítás, felújítás,
stb.) értesíti a tűzvédelmi vezetőt (üzembe helyezési engedély nélkül a tevékenység
nem kezdhető meg).
(7) Gondoskodik a szabályzat, valamint minden tűzvédelemmel kapcsolatos
ügyiratok áttekinthető, naprakész állapotban való megőrzéséről.
(8) A hatáskörében nem megszüntethető tűzvédelmi hiányosságok esetén köteles
bizonyíthatóan jelentést tenni az ügyben illetékesnek és a tűzvédelmi vezetőnek.
(9) Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok esetén intézkedik. A mulasztókkal
szemben felelősségre vonást kezdeményez, illetve alkalmaz.
(10) Távolléte vagy egyéb esetben intézkedésre jogosult helyettest jelöl ki, aki a
helyettesítés ideje alatt felelős az egység tűzvédelmi helyzetéért.
(11) A tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzéseket, szemléket tudomásul veszi és
köteles azt segíteni.
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Az általános vezetői feladatokon túlmenően, speciális tűzvédelmi feladatok és
felelősök
A Gazdasági Főigazgató műszaki helyettesének feladatai
9.§
(1) Gondoskodik a villamos berendezések időszakos felülvizsgálatáról, a
felülvizsgálat során rögzített hibák megszüntetéséről, az üzemeltetés, a karbantartás
elvégzéséről.
(2) Gondoskodik a villámvédelmi berendezések létesítéséről, időszakos
felülvizsgálatáról és az ott észlelt hiányosságok megszüntetéséről és a berendezés
karbantartásáról.
(3) Gondoskodik a biztonsági és vészvilágítás üzemeltetési és karbantartási
feladatainak végrehajtásáról.
(4) Ahol szükséges, ott gondoskodik a sztatikus feltöltődés elleni védelemről
(5) Biztosítja a gázberendezések (gázkészülék, gázkazán, stb.) karbantartását,
évenkénti felülvizsgálatát, üzemképességét.
(6) Biztosítja a szellőző és elszívó berendezések működőképességét, karbantartását.
(7) Gondoskodik arról, hogy a külső munkavállalók a Szabályzat előírásait betartsák.
(8) Az eseti tűzveszélyes tevékenységnél az engedélyt kiadja, külső munkavállalóknál
az engedélyt láttamozza és szükség esetén a helyi előírásokkal, kiegészíti
(9) Beruházások, fejlesztések, átalakítások, stb. megkezdése előtt a tűzvédelmi
vezetővel konzultál, akit az elkészülést követő műszaki átadásra is meghívja.
(10) Különböző esetekben - kérésre - amennyiben adott szakemberrel rendelkezik,
szakértőt biztosít a tűzvédelmi munkához.
(11) Gépi berendezések (felvonók stb.) felülvizsgálatáról, karbantartásáról
gondoskodik.
(12) A hegesztőkészüléket felülvizsgáltatja és gondoskodik a törzskönyv vezetéséről

Dolgozók, oktatók és hallgatók tűzvédelmi feladatai
A dolgozók tűzvédelmi feladatai
10.§
(1) A tűzvédelmi előírások, utasítások (pl. jelen szabályzat) végrehajtásában való
tevékeny részvétel, az előírások megtartása.
(2) Részt vesz a tűzvédelmi oktatásokon, továbbképzéseken és az ott elhangzottakat
megtartja.
(3) Az általa felismert, tudomásra jutott tűzvédelmi szabálytalanságokat
haladéktalanul jelenti közvetlen munkahelyi vezetőjének, tűzvédelmi vezetőnek,
illetve szükség esetén a tűzoltóságnak.
(4) Tűz esetén a tűzriadó tervben meghatározottak szerint közreműködik a jelzésben, a
tűz eloltásában, az élet és vagyonmentésben.

8

Az oktatók tűzvédelmi feladatai
11.§
Az előző 2.5.1. 9. § 1-4. pontokban írtakon túl:
(1) Minden oktató a hallgatók oktatásánál vegye figyelembe a tűzvédelmi előírásokat
is és ügyeljen arra, hogy azokat megtartsák. A tűzvédelmi szabályok megsértőit
figyelmeztesse az elkövetett szabálytalanságra és követelje meg azok felszámolását.
Ilyen vonatkozású észrevételről tegyen jelentést a tűzvédelmi szervezet adott egység
képviselőjének.
(2) A félévi gyakorlati foglalkozások megkezdésekor oktassák ki a hallgatókat az
oktatott tárgy, illetve a gyakorlati foglalkozás során megtartandó tűzvédelmi
szabályokra, hívják fel a figyelmet a várható rendkívüli esetekre és azok elhárítására.
Erről “jelenléti ívet” kell felfektetni, amelyet a tűzvédelmi előadónak kell megőrzésre – átadni.
A hallgatók tűzvédelmi feladatai
12.§
(1) Köteles részt venni tanulmányai megkezdésekor tűzvédelmi oktatáson
- laboratóriumi gyakorlatok alkalmával, félévenként, illetve szükség szerint,
- kollégiumokban lakó hallgatók beköltözéskor is,
(2) a tűzvédelmi előírásokat, utasításokat köteles betartani,
(3) az általa felismert, tudomására jutott tűzvédelmi szabálytalanságokat
haladéktalanul jelenti az oktatást vezetőnek,
(4) ha tüzet észlel köteles jelezni a tűzriadó tervnek megfelelően.

Az intézmény tűzvédelmi vezetőjének feladatai
13.§
(1) A tűzvédelmi vezető az intézmény vezetőjének, illetőleg az általa megbízott
vezető közvetlen alárendeltségébe tartozik.
(2) Feladatkörében:
a. rendszeresen ellenőrzi az intézmény területén a tűzvédelmi szabályok és
előírások megtartását, tapasztalatait írásban dokumentálja, hiányosság
esetén intézkedést kezdeményez azok megszüntetésére a terület illetékes
vezetője és Gazdasági főigazgató műszaki helyettese felé.
b. az intézménynél történő fejlesztések, beruházások előkészítése és
megvalósítása során elősegíti a tűzvédelmi szabályok, előírások érvényre
juttatását;
c. elkészíti az intézményre vonatkozó tűzvédelmi szabályzatot,
tűzveszélyességi osztályba sorolás és a tűzriadó tervet;
d. részt vesz az intézmény területén a minisztérium illetve a hivatásos
tűzoltóság eljárásain (szemle, ellenőrzés stb.)
e. szervezi a dolgozók folyamatos tűzvédelmi továbbképzését, illetve
oktatását, szakvizsgára való felkészítését, gondoskodik azok
végrehajtásáról;
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f. véleményezi az intézmény területén a tűzveszélyes tevékenység eseti
engedélyezését, szükség szerint gondoskodik a felügyeleti szolgálat
biztosításáról, előírások megtételéről, s megtartásuk ellenőrzéséről;
g. figyelemmel kíséri az intézmény területén tartott műsoros, illetve nagyobb
létszámú rendezvények tűzvédelmét;
h. figyelemmel kíséri az intézmény területén lévő tűzvédelmi berendezések,
felszerelések és eszközök készenléti állapotát, fenntartásuk, karbantartásuk
és felülvizsgálatuk elvégzését;
i. tevékenységéről rendszeresen beszámol az intézmény vezetőjének,
évenként értékelést készít az intézmény tűzvédelmi helyzetéről;
j. vezeti a tűzvédelmi nyilvántartásokat, nyilvántartja a tűzvédelmi munka
során az intézkedési jogkörét érintő iratokat, dokumentumokat.
k. figyelemmel kíséri az intézményben használt berendezések, szerkezetek
jogszabály szerinti időszakos felülvizsgálatának megtörténtét.

3.
A FŐISKOLA VALAMENNYI LÉTESÍTMÉNYÉRE, HELYISÉGÉRE,
SZABAD TERÜLETEIRE VONATKOZÓ, ILLETVE A TEVÉKENYSÉGGEL,
A TECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ
TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK
Az üzemeltetéssel, használattal kapcsolatos általános előírások
14. §
(1) A létesítményt (helyiséget, stb.) csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési)
engedélyben megállapított rendeltetésének megfelelően, a megelőző tűzvédelmi
szabályok betartása mellett szabad használni.
(2) A létesítmény rektora (vezetője) a tűzvédelmi helyzetre kiható minden
tevékenységet, változtatást, annak megkezdése előtt köteles az I. fokú tűzvédelmi
hatóságnak írásban bejelenteni. (pl. átalakított labor, iroda stb. esetekben)
(3) Az előző pont végrehajtása érdekében minden egységvezető a felügyelete,
irányítása alá tartozó munkaterületen történő, vagy tervezett változtatást, a munka
megkezdése előtt köteles bejelenteni a tűzvédelmi vezetőnek, aki kidolgozza a
változások szerinti tűzvédelmi szabályzást.
(4) A főiskolán, annak létesítményeiben, helyiségeiben, csak az ott folytatott
folyamatos tevékenységhez szükséges eszközt, tárgyat, anyagot, tűzveszélyes
folyadékot szabad tartani A folyamatos tevékenységet meghaladó anyag, tűzveszélyes
folyadék tárolása a kijelölt raktárakban történik.
(5) A helyiségből, veszélyességi övezetből, szabadtérből, a gépről, műszerről, a
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, veszélyes anyag tároló). A
használt vegyszereket megfelelő tárolóedényben kell gyűjteni és a vegyszertárolóban
kell elhelyezni.
(6) Ahol olajjal, zsírral szennyezett éghető hulladék keletkezik, azt jól záródó, fedővel
ellátott, nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt veszélyes
hulladéktárolóban kell elhelyezni.
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(7) Minden olyan helyiség bejáratánál, amelyekben az ott folytatott tevékenység
indokolja (pl. kapcsolóház, akkumulátor-helyiség, gázpalacktároló stb.) megfelelő
táblát kell elhelyezni.
(8) A létesítményekben, helyiségekben a villamos berendezések kapcsolójának, a
közmű nyitó- és zárószerkezetét, a tűzvédelmi berendezés, felszerelés, készülék helyét
jól láthatóan meg kell jelölni.
(9)Üzemeltetés (oktatás, stb.) alatt azon helyiségek ajtajait, amelyekben emberek
tartózkodnak, lezárni nem szabad.
(10) A szünet alatt (pl. éjjel), a lezárt helyiségek kulcsait a létesítmény portáján - az e
célra rendszeresített helyen - kell tartani.
(11) Tűz- vagy robbanásveszélyes anyagból származó, szennyezett hulladékot össze
kell gyűjteni és elszállításukról a területileg illetékes vezető köteles gondoskodni.

Dohányzás
15.§
(1)A Főiskola és létesítményeinek területén csak a területileg illetékes vezető által
írásban kijelölt és táblával megjelölt dohányzó helyen valamint az egyéb kötelmek
figyelembevételével (PL.: tiltó , korlátozó táblák előírásai, stb.) a szabadban lévő
közlekedési utakon szabad dohányozni.
(2) Olyan helyen, ahol a dohányzás megengedett, megfelelő számú hamutartót vagy
vízzel töltött edényt kell biztosítani, az elhasznált gyújtóeszközt és dohányneműt
ezekben kell elhelyezni.
(3) Tilos dohányozni minden olyan helyen, ahol ez tüzet, vagy robbanást okozhat!

Raktározás, tárolás
Általános előírások
16.§
(1) Az “A” és “B” tűzveszélyességi osztályba tartozó, különböző halmazállapotú
anyagok együtt, vagy a “C” és “D” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal
együttesen - kivéve ha ágazati szabvány ettől eltérően nem rendelkezik - nem
tárolható.
(2) A “C” - ”E” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok nemenként csoportosítva
egy helyen is tárolhatók.
(3) Tetőtérben és talajszint alatti helyiségben “A” és “B” tűzveszélyességi osztályba
tartozó anyagot (folyadékot) tárolni nem szabad (pl. benzin, alkohol stb.) A
raktározással, tárolással kapcsolatban az OTSZ előírását kell alkalmazni.
Tűzveszélyes folyadékok tárolása, szállítása
17.§
(1) A főiskola területén tűzveszélyes folyadékot - laboronként max. 1 liter denaturált
szesz engedély nélkül tartható - csak a szabályzat 5. fejezetében meghatározott
helyeken és engedélyezett mennyiségben szabad tárolni. A mennyiség
megállapításánál mindig a tárolóedények űrtartalma a mérvadó. Az előzőleg
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tűzveszélyes folyadékot tartalmazó üres, vagy bármely kis mennyiségű tűzveszélyes
folyadékot tartalmazó edény is teltnek számít.
(2) A tűzveszélyes folyadékok kis mennyiségben való tárolása, kezelése az OTSZ
előírásai szerint történhet. A tűzveszélyes folyadékok tárolásával, szállításával
kapcsolatos legfontosabb előírásokat az OTSZ tartalmazza.
(3) Tűzveszélyes folyadékok tárolásával, kezelésével, szállításával csak azon
személyek foglalkozhatnak, akik előírások alapján oktatásban részesültek és az OTSZ
előírásait betartják.
(4) A vegyszerek, így a tűzveszélyes anyagok és folyadékok tárolására a
vegyszerraktárt kell használni.
(5) A tűzveszélyes folyadékok tárolására nem éghető anyagú polcon, szekrényben
történhet.
(6) A tároló helyeken a tárolt anyagok tüzének oltására megfelelő típusú, nagyságú
tűzoltóanyagot eszközt, valamint az anyag rendellenes szabadba kerülése esetére
megfelelő felitató és /vagy közömbösítő anyagot , ezen túlmenően kármentő edényt
kell készenlétben tartani.

Tárolás szekrényben
18.§
(1) A tűzveszélyes folyadékot tartalmazó edények tárolására szekrény is használható.
(2) Megengedett szekrénytípusok:
- kizárólag erre a célra használt fémlemez, vagy legalább 5 mm vastag üveggel
üvegezett fémvázas szekrény,
- robbanás gátló szekrény
(3) A tároláshoz a továbbiakban az OTSZ előírásait kell alkalmazni.

Szállítás
19.§
(1) Kézi erővel csak 20 liter össz. mennyiségig szállítható tűzveszélyes folyadékot
tartalmazó edény.
(2) Személyszállító felvonót tűzveszélyes folyadék szállítására 20 liter
összmennyiségig és legfeljebb 1 személy kíséretében szabad igénybe venni.
(3) Szállításhoz az edényeket úgy kell rögzíteni, hogy szállítás közben ne dőlhessen
fel, és ne sérülhessen meg.
(4) Üvegedényeket, vagy ezeket tartalmazó göngyölegeket egymásra rakva nem
szabad szállítani.
Gázpalackok kezelése, tárolás
20.§
(1) A gázpalackok kezelésénél és tárolásánál a Gázpalack biztonsági szabályzat
előírásait kell megtartani.
(2) A gázpalackok tárolásánál, szállításánál a főbb előírások a következők:
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a.) úgy kell elhelyezni, hogy elektromos áramkör részévé még véletlen folytán
sem válhasson, eldőlés ellen rögzítve legyen.
Éghető gázokat tartalmazó palackok 5 m-es körzetében nyílt lángot használni
tilos!
b.) az elzáró szerkezetén (szelepen) bármilyen javítást csak a töltőállomás
végezhet,
c.) az elzáró-szelep hirtelen (gyors) nyitása, vagy zárása tilos,
d.) az elzáró szelepet minden használat és közvetlen kiürítés után kell zárni.
e.) Az üres palackra a záró anyát és a szelepvédő sapkát fel kell csavarni,
(Megjegyzés: így kell szállítani, tárolni is. A továbbiakban az OTSZ előírásait
kell betartani.)
(3) A gázpalackok elhelyezésére szolgáló helyiségek bejáratánál a veszélyre
figyelmeztető jelölést kell elhelyezni.
(4) A gázpalackok kezelését csak a kezelés szabályait ismerő, megfelelő képesítéssel
rendelkező személy végezheti.

A közlekedési út
21.§
(1) Figyelembe véve a főiskola adottságait, a helyiségek méreteit:
a.) 10 méternél nem szélesebb helyiségekben (irodák, laboratóriumok) legalább 1
m széles közlekedési utat,
b.) Állványos raktározás esetén legalább 1,2 m széles főközlekedési utat, az
állványok között min. 0,8 m széles közlekedési utat,
c.) A tantermekben az OTSZ –ben előírásoknak megfelelően kialakított
közlekedési utat teljes szélességében kell biztosítani.
(2) A főiskola közlekedési útjait, táblával jelölt tűzoltási felvonulási területeit,
valamint a vízszerzési helyekhez vezető utakat állandóan szabadon,
tűzoltógépjárművel járható állapotban kell tartani.
(3) A főiskola bejáratait ha vagyonbiztonsági ok miatt lezárt állapotban tartjuk, a
kapuk kulcsait az épület portáján kell tartani.
(4) A kapubejáratot, folyosót, lépcsőt, lépcsőfordulót, belső-külső közlekedési utakat
(udvari, épületen belüli, stb.) ki-bejárati helyeket, vészkijáratot, vészlétrát és a hozzá
vezető utat, teljes szélességében, állandóan szabadon kell tartani.
(5) A villamossági berendezések kapcsolóját, a közmű nyitó- és záró, a nyomásfokozó
szivattyú kezelőszerkezetét és azokhoz vezető utakat, továbbá a tűzvédelmi
berendezést, felszerelést, készüléket eltorlaszolni, a belső közlekedési és a kiürítési
utakat leszűkíteni, eltorlaszolni, vagy más célra felhasználni még ideiglenesen sem
szabad.
(6) A kiürítési útvonal ajtóinál függöny, szélfogó csak úgy helyezhető el, hogy a
széthúzáskor a kijáratot ne szűkítse. A függöny a padló síkját nem érheti el, belső
széleit eltérő színű csíkkal meg kell jelölni.
(7) Általában a Főiskola területén a létesítményekben, helyiségekben, folyosókon, stb.
helyeken olyan közlekedési utat kell kialakítani, illetve azokat olyan állapotban kell
megtartani, hogy az ott tartózkodók a helyiségből, a létesítményből zavartalanul,
biztonságos térbe ( pl. másik tűzszakaszba), illetve a szabadba (utcára, udvarra, stb.)
juthassanak, tűz esetén a tűzoltás és életmentés zavartalanul elvégezhető legyen.
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(8) A rendezvényeken, kiállításokon, bemutatókon, a berendezési, kiállítási tárgyakat
úgy szabad elhelyezni, rögzíteni, hogy a fenti feltételek biztosítottak legyenek, azok
eldőlésükkel sem korlátozhatják a kiürítési út használatát.

Épületgépészeti előírások
Tüzelő és fűtőberendezések, készülékek
22.§
(1) Csak engedélyezett típusú, kifogástalan állapotú tüzelő és fűtőberendezést szabad
üzemeltetni.
(2) A főiskola központi épületei, kollégiumai,a Főiskola energiacentrumára, az 1.sz. és
2.sz. gyakorlóiskola a városi távfűtő hálózatra kapcsolt.
(3) A gázkazánok üzemeltetésénél (Pálmaház, Atlétika csarnok, Konyhai vízmelegítő
a nagy hőközpontban) az OTSZ, és a kezelési (üzemeltetési) utasítás előírásait kell
megtartani.
(4) A főiskola és egységei területén lévő gázüzemű berendezések javítását,
karbantartását, ellenőrzését és vizsgálatát az előírásoknak megfelelően, az erre
feljogosított szakemberek végezhetik.
(5) A kisebb gázkészülékek (pl. Bunsen-égő) kötésére a gáz vegyi hatásának ellenálló
gumicső is alkalmazható. A gumicső hossza 1,5 m-nél hosszabb nem lehet, nem
vezethet át másik helyiségbe, és mindkét végét tömlő-szorító bilinccsel kell ellátni.
(6) Villamos főzőlapot, kávéfőzőt és más hő fejlesztő készüléket (ha nincs gyárilag
felszerelve) éghetetlen alátéttel kell ellátni. Ilyen rendszeresített berendezések a
laboratóriumokban, műhelyekben, konyhákban , üzlethelyiségekben használhatók,
máshol a használatuk a területileg illetékes egység vezetője által meghatározott
módon, külön írásos engedéllyel üzemelhetnek!)
Kémények
23.§
(1) Olyan kéményt nem szabad használni, amelyek falába éghető anyagú
épületszerkezet van beépítve, amelyek műszaki állapota nem megfelelő, amelynél a
jogszabályban meghatározott vizsgálatot, továbbá a kémény tisztítását nem végezték
el.
- Kéménytisztítást 2-3 havonta,
- Kéményégetést évenként,
- Füstnyomás próbát négyévenként kell elvégeztetni.
(2) A kémény használaton kívüli nyílását nem éghető anyaggal lezárva kell tartani.

Szellőztetés
24.§
(1) Az “A” és “B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben és veszélyességi
övezetben természetes, vagy mesterséges szellőztetést kell biztosítani.
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(2) A szellőztető berendezést úgy kell kialakítani, hogy üzembe helyezéskor, illetve
üzemeltetés közben gyújtószikra ne keletkezzen.
(3) Ahol tűz vagy robbanásveszélyes gáz, gőz vagy por keletkezhet, munka csak olyan
szellőztetés mellett végezhető, amely biztosítja, hogy munka közben az alsó robbanási
koncentráció 20 %-a ne alakulhasson ki. (pl. faipari tanműhely, lakatos műhely)
(4) A szellőztető szabadba torkolló nyílásait úgy kell kialakítani, hogy az a
környezetét ne veszélyeztesse, továbbá nem éghető anyagú védőráccsal, vagy zsaluval
kell ellátni.
(5) A füstmentes lépcsőházak szellőzését, túlnyomását biztosító ventillátor megfelelő
működését 6 havonta igazolható módon felül kell vizsgálni, meghibásodása esetén
haladéktalanul ki kell javítani.
(6) A szellőztetést biztosító gépi rendszerek csatornáiba a tűzszakaszhatárokon
beépített tűzgátló csappantyúk megfelelő működését 6 havonta igazolható módon felül
kell vizsgálni, meghibásodása esetén haladéktalanul ki kell javítani.

Sztatikus feltöltődés
25.§
(1) Minden olyan helyiségben, ahol a sztatikus feltöltődésből tűz keletkezhet. (pl.
gázberendezések, laboratóriumok, stb.) csak a sztatikus feltöltődés ellen védett
berendezés használható. A sztatikus feltöltődés elleni védelem követelményeit az
MSZ 16040 írja elő.
Villamos berendezések
26.§
(1) A villamos berendezések létesítésénél, használatánál, szerelésénél a vonatkozó
szabályok előírásait (MSZ 1600, MSZ1610, 10900 stb.) be kell tartani.
(2) A főiskola és a hozzátartozó létesítmények területén levő helyiségek villamos
berendezéseit tűzveszélyességi osztályba sorolásuknak megfelelően 3- 6, illetve 9
évenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni, a vizsgálat során feltárt hibákat
meg kell szüntetni.
(3)
A biztonsági és irányfény lámpák, valamint biztonsági berendezések
üzemképességét (pl. nyomásfokozó szivattyú) állandóan biztosítani kell.
(4) A biztonsági és irányfény lámpák működőképességet hetente legalább egyszer
ellenőrizni kell a és annak eredményét bizonylatozni kell!
(5) A főiskola létesítményeiben csak engedélyezett típusú berendezések, készülékek
használhatók! Ez alól a kísérleti eszközök képeznek kivételt, de azok esetében is
törekedni kell a biztonságos kialakításra és használatra.
(6) Elektromos üzemű gépi berendezések üzembe helyezésénél figyelembe kell venni
a berendezés elektromos teljesítményét és a villamos hálózat teljesítmény-leadó
képességét. El kell kerülni a hálózat túlterhelését.
(7) Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot és
világítást szabad használni.
(8) A villamos hálózatban, berendezésekben jelentkező hibákat csak megfelelő
képesítéssel rendelkező szakember javíthatja ki.
(9) A helyiségben lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, a
munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani.
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(10) A Főiskola területén használt elektromos gépek, készülékek, berendezése,
eszközök a kezelési utasításukban előírtaknak megfelelő célra, módon és szabályok
szerint használhatók.
Ezek betartásáért az eszközt üzemeltető egység vezetője és használó személy
felelősek.
Villámvédelem
27.§
(1) A főiskola villámvédelmét az MSZ 274 számú előírásai alapján folyamatosan
biztosítani kell.
(2) A villámvédelmi berendezés 2m-es körzetében semminemű anyag-, eszköz nem
tárolható.
(3) A főiskolai villámvédelmi berendezéseket a hivatkozott szabvány előírásai szerint
legalább kilenc évenként felül kell vizsgáltatni, a vizsgálat eredményéről és a
szükséges teendőkről a tűzvédelmi vezetőt tájékoztatni kell.
(4) A villámvédelmi berendezés rendszeres karbantartásáról az üzemeltető
gondoskodik.
Felvonók
28.§
(1) Kizárólag a kezelési utasítás betartásával üzemeltethető. A kezelési utasítást a
felvonóban ki kell függeszteni.
(2) A felvonóban tilos a dohányzás.
(3) A felvonó (külső) ajtóit önműködő csukó szerkezettel kell ellátni.
(4) Az előírt biztonsági és egyéb karbantartások rendszeres végzéséről gondoskodni
kell. A vizsgálat ellenőrzés, javítás tényét - a rendszeresített naplóban - rögzíteni kell.
(5) Az előző pontban írtak végzésére csak megfelelő, érvényes képesítéssel rendelkező
személy bízható meg.
(6) A felvonókat - a Campus Hotelben lévő biztonsági felvonón kívül – tűz esetén
használni tilos! Ezt a lift bejáratainál jól látható felirattal kell jelölni.
(7) A felvonóban tűzveszélyes folyadékot szállítást csak egy személy végezhet.
Gépjárművek
29.§
(1) Az Beszerzési Osztály köteles gondoskodni arról, hogy a gépjármű olyan
állapotban üzemeljen, hogy rendeltetésszerű használata esetén tűz, vagy robbanás ne
keletkezhessen.
(2) A főiskolai és a főiskola által üzemeltetett gépjárműveket megfelelő tűzoltó
készülékkel kell ellátni. (2, illetve 5 kg-os A,B,C porral oltó).
(3) A tűzoltó készüléket a gépjárművön úgy kell elhelyezni, hogy állandóan
hozzáférhető, vontatás esetén a vontató és a szállítmány tűzvédelmére egyaránt
felhasználható legyen.
(4) Több gépjármű tárolása esetén azokat úgy kell elhelyezni, hogy a gépjárművek
ajtajai teljes szélességükben nyithatók legyenek, az egymás mögött álló gépjárművek
között legalább 80 cm távolságot kell megtartani.
(5) A gépjárművet kapualjban tárolni nem szabad.
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(6) Gépjármű tároló helyén elhelyezett gépjármű gyújtáskapcsolójából az üzemeltetés
befejezésekor az indító kulcsot ki kell venni. A kocsit áramtalanítani kell.
(7) Gépjármű tároló helyen tűzveszélyes folyadékot tárolni, lefejteni, illetőleg a
gépjárművet üzemanyaggal feltölteni vagy tűzveszéllyel járó javítást és egyéb
tevékenységet végezni nem szabad.
Egyes helyiségekre vonatkozó általános érvényű előírások
(A főiskola sajátosságai alapján e részben azon helyiségeket soroljuk fel, amelyekből
több hasonló - illetve funkcióját tekintve azonos - helyiség található
létesítményeinkben)
Tantermek (előadótermek)
30.§
(1) A tantermekben - a főiskolai szabályzat szerint tilos a dohányzás.
(2) A mozgássérült személyeket, hallgatókat a teremben úgy kell elhelyezni, hogy
azok közvetlenül az ajtó melletti padsorokban foglaljanak helyet.
(3) A tantermekben nyílt lánggal, szikrázással , heves hőfejlődéssel járó munka,
kísérlet, bemutató csak előzeteses kiadott alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre
szóló engedély apján végezhető. Az engedélyt előzetesen egyeztetni kell a főiskola
tűzvédelmi vezetőjével, vagy az ilyen engedély kiadására ezen szabályzatban
megbízott személlyel.
Laboratóriumok
31.§
(1) A foglalkozások (mérések, gyakorlati órák) előtt ellenőrizni kell a műszerek,
készülékek, berendezések állapotát.
(2) A hallgatókkal való foglalkozások alkalmával állandóan jelen kell lennie a
foglalkozás vezetőjének, aki elsődlegesen felelős az ott folyó tevékenységért. A
foglalkozások megkezdésekor, fel kell hívni a hallgatók figyelmét a várható
(esetlegesen bekövetkezhető) tűzvédelmi problémákra és azok elhárításának módjaira.
(3) A helyiségekben csak a folyamatos, napi munkavégzéshez szükséges anyagok,
vegyszerek tárolhatók, a tárolás szabályainak betartásával.
(4) A laboratóriumokban használt gázpalackok , tárolása alkalmazása során
figyelembe kell venni a gázpalackokra vonatkozó szabályokat.
(5) A gázpalackok elhelyezésére szolgáló helyiségek bejáratánál a veszélyre
figyelmeztető jelölést kell elhelyezni.
(6) Éghető gázokat tartalmazó palackok 5 m-es körzetében nyílt lángot használni
tilos!
(7) A tűzveszélyes folyadékok kis mennyiségben való tárolása, kezelése az OTSZ
előírásai szerint történhet. A tűzveszélyes folyadékok tárolásával, szállításával
kapcsolatos legfontosabb előírásokat az OTSZ tartalmazza.
(8) Tűzveszélyes folyadékok tárolásával, kezelésével, szállításával csak azon
személyek foglalkozhatnak, akik előírások alapján oktatásban részesültek és az OTSZ
előírásait betartják.
(9) A laboratóriumokban használt készüléket, berendezést, eszközt csak a kezelési
utasításukban előírtaknak megfelelő célra, módon és szabályok szerint szabad
használni.
17

(10) Telepített gép, berendezés, eszköz kezelési utasítását a használati helyén kell
tartani, kifüggeszteni.
(11) A tantermekben csak engedélyezett típusú
berendezések, készülékek
használhatók! Ez alól a kísérleti eszközök képeznek kivételt, de azok esetében is
törekedni kell a biztonságos kialakításra és használatra.
(12) Elektromos üzemű gépi berendezések üzembe helyezésénél figyelembe kell venni
a berendezés elektromos teljesítményét és a villamos hálózat teljesítmény-leadó
képességét. El kell kerülni a hálózat túlterhelését.
(13) Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt berendezést, dugvillát,
aljzatot és világítást szabad használni.
Könyvtárak
32.§
(1) A helyiségekben mindennemű elektromos hőforrás (főzőlap, hősugárzó, stb.)
használata tilos.
(2) A helyiségben lévő elektromos berendezéseket , világítást, irodai és
számítógépeket használat után ki kell kapcsolni, a munka befejeztével a villamos
hálózatról le kell választani.
(3) A könyvtár területén használt elektromos gépek, készülékek, berendezése,
eszközök a kezelési utasításukban előírtaknak megfelelő célra, módon és szabályok
szerint használhatók.
(4) A közlekedési utakat folyamatosan szabadon kell tartani.
(5) Az iratok elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy azok ne kerüljenek a elektromos
berendezések , világítótestek veszélyes közelségébe, azok hűlését, szellőzését ne
akadályozza, illetve a világító egység az iratokra meghibásodása esetén se jelentsen
gyújtási veszélyt.
Biztonsági és műszaki diszpécser helyiségek
33.§
(1) Figyelembe véve, hogy a diszpécserközpont tűz esetében nagyon fontos szerepet
tölt be, mind tűz, mind káreset során, az állandó ügyeletet az erre kellően kioktatott
személyekkel kell biztosítani.
(2) A lezárt helyiségek (irodák, laborok, raktárak, kapuk stb.) kulcsait a biztonsági
szolgálat helyén kell tárolni. Kulcshiány esetén a portás jelentése alapján a felettes
vezetőnek, gondnoknak intézkedni kell.
(3) A kiadott tűzriadó tervet ismerniük kell a portaszolgálatot teljesítőknek, hogy tűz
esetén pontosan eltudják látni feladatukat.
(4) Biztosítani kell, hogy jelen szabályzat, a Tűzriadó Terv, (Kollégiumban a kiürítési
terv) a helyszínrajzok, valamint a tűz esetén értesítendők nevei, címeik, telefonszámuk
naprakészen meglegyenek.
(5) A közművek (víz-, csatorna-, gáz-, áram) kapcsoló, elzáró stb. helyiségeket
ismerjék és tudják azok kezelési módját is.
(6) Kapuzáráskor a biztonsági őr meggyőződik arról, hogy nincs-e az épületben tűz
keletkezését okozó rendellenesség. Amennyiben rendellenességet észlel, intézkedik
annak megszüntetéséről.
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Karbantartó műhelyek
34.§
(1) A műhelyekben egy főnek (napközben) állandó ügyeletet kell tartani, hogy
rendkívüli esetben azonnal tudjon segíteni (pl. áramtalanítja az épületet, stb.).
(2) Az esetenként szükséges hegesztési - forrasztási munkálatokat - a műhelyekben is
csak az alkalomszerűen végzett tűzveszélyes tevékenységre szóló írásos engedély
alapján .szabad elvégezni, a vonatkozó Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a
Hegesztés Biztonsági Szabályzat előírások betartása mellett. A karbantartó műhelyre
szóló előírásokat kell alkalmazni az 1. és a 2.sz. Gyakorlóiskola karbantartó
műhelyére is.
(4) A hegesztési munkát csak megfelelő szakmai, és tűzvédelmi képesítéssel
rendelkező személy végezheti.
(5) Az intézmény területén nyílt lánggal járó munkát ( pl hegesztést , forrasztást ) a
hegesztőműhelyt kivéve csak „az alkalomszerűen végzett tűzveszélyes tevékenységre
szóló engedéllyel”lehet végezni..
(6) A műhelyben „A” „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot, anyagot
tárolni , felhasználni nem lehet.
(7) A műhelyben végzett tevékenység, munkavégzés során be kell tartani az
előzőekben meghatározott és más a jogszabályokban előírt tárolásra, gépi
berendezésekre, villamos berendezésekre, gázpalackokra stb. vonatkozó szabályokat.
(8) Elektromos üzemű készülékek üzembehelyezésénél figyelembe kell venni a
berendezés elektromos teljesítményét és a villamos hálózat teljesítményleadó
képességét. El kell kerülni a hálózat túlterhelését.
(9)
Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot,
hosszabbítót és világítóeszközt szabad használni.
(10) A villamos hálózatban, berendezésekben jelentkező hibákat csak megfelelő
képesítéssel rendelkező szakember javíthatja ki.
(11) A helyiségekben lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell
kapcsolni, a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani.
(12) A helyiségekben használt elektromos gépek, készülékek, berendezése, eszközök
a kezelési utasításukban előírtaknak megfelelő célra, módon és szabályok szerint
használhatók.
Elektromos kapcsoló helyiségek
35.§
(1) A helyiséget állandóan zárva kell tartani.
(2) A helyiségben csak a biztonsági rendszabályokra kellően kioktatott személyek
tartózkodhatnak.
(3) Nyílt láng használata és a dohányzás tilos.
(4) A helyiségben a rendeltetésszerű használathoz szükséges anyagon kívül más
anyagot tárolni tilos.
(5) A kapcsolók rendeltetési helyét, valamint a ki és bekapcsolt helyzetét jelölni kell.
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Kazánházak
36.§
(1)A helyiségben csak az előírások szerint kioktatott személyek dolgozhatnak. A
helyiségben illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak.
(2)A helyiség ajtóit csukva kell tartani.
(3)A berendezés kezelési utasítását a helyszínen ki kell függeszteni.
(4)A helyiségben a kazánok üzemeltetésének időszakában oda nem tartozó anyag,
eszköz, berendezés nem tárolható.
(5)A kazánok kezelését, üzemeltetését, javítását, beállítását a kezelési utasításában
meghatározottak szerint kell végezni. A berendezések mellet azok kezelési utasítását
el kell helyezni.
(6) A kazánokat csak megfelelő képesítésű személy kezelheti.
(7) A berendezések kezelési osztályának megfelelő felügyeletét biztosítani kell.

A főiskolára és a felügyeletéhez tartozó létesítményekre, helyiségekre,
szabadterületekre vonatkozó és a tevékenységgel, a technológiával kapcsolatos
eseti tűzvédelmi használati szabályok, előírások.
Irodák
37.§
(1) Az irodákban tilos a dohányozás!
(2) Az irodákban kiegészítő fűtésként elektromos fűtő, melegítő berendezést használni
tilos.
(3) Az iratok elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy azok ne kerüljenek a elektromos
berendezések , világítótestek veszélyes közelségébe, azok hűlését, szellőzését ne
akadályozza, illetve az iratokra meghibásodásuk esetén se jelentsen gyújtási veszélyt.
(4) Kerülni kell az égő, izzó illatosítók, nyílt lángú mécses, más nyílt lángú eszközök
használatát, amennyiben ez elengedhetetlen, a helyszínen folyamatos személyi
felügyeletet kell biztosítani, és gondoskodni annak igénybevétel utáni biztonságos
eloltásáról. Az ilyen jellegű tevékenységet előzőleg a Tűzveszélyes tevékenység
engedélyezésére vonatkozó előírások szerint kell engedélyezni.
(5) Világítótestekre éghető anyagból készült dekorációt elhelyezni tilos!
(6) Az irodában csak engedélyezett típusú elektromos berendezések, készülékek
használhatók!
(7) Elektromos üzemű készülékek üzembe helyezésénél figyelembe kell venni a
berendezés elektromos teljesítményét és a villamos hálózat teljesítmény-leadó
képességét. El kell kerülni a hálózat túlterhelését.
(8) Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot,
hosszabbítót és világítóeszközt szabad használni.
(9) A villamos hálózatban, berendezésekben jelentkező hibákat csak megfelelő
képesítéssel rendelkező szakember javíthatja ki.
(10) A helyiségekben lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell
kapcsolni, a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani.
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(11) A helyiségekben használt elektromos gépek, készülékek, berendezése, eszközök a
kezelési utasításukban előírtaknak megfelelő célra, módon és szabályok szerint
használhatók.
Raktárak
38.§
(1) Raktárhelyiségben dohányzás és nyílt láng használata tilos.
(2) A bejárati ajtó közelébe könnyen hozzáférhető helyen 1 db porral-oltó készüléket
kell elhelyezni.
(3) Az állványokon az anyagokat csoportosítva és úgy kell elhelyezni, hogy azok a
mennyezettől legalább 80 cm távolságra legyenek.
(4) Az állványok között legalább 80 cm széles közlekedési utat kell állandóan
szabadon tartani. Azokat még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni.
(5) Munka befejezésekor a raktárhelyiséget áramtalanítani kell.
(6) A raktárakban az anyagok jellemzőire tekintettel kell a tárolás helyét, módját, a
tárolt anyag mennyisségét, a tárolási rendet, technológiát kialakítani, szabályozni ezt
követően betartani.
(7) Be kell tartani az ezen szabályzat „ Raktározás, tárolás” szakaszában foglaltakat.
Irattárak
39.§
(1) A helyiség elektromos szerelését a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell
elvégezni.
(2) Az irattárak polcai csak nem éghető anyagból készülhetnek.
(3) Az állványok között legalább 80 cm széles utat kell állandóan szabadon hagyni.
(4) A helyiségben elektromos melegítő, fűtő berendezést használni tilos.
(5) A helyiségben tűzveszélyes folyadékot tárolni, dohányozni és nyílt lángot
használni tilos!
(6) Tűzoltás céljára helyiségenként 1 db porral oltó készüléket kell biztosítani.
(7) Az iratok elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy azok ne kerüljenek a elektromos
berendezések , világítótestek veszélyes közelségébe, azok hűlését, szellőzését ne
akadályozza, illetve a világító egység az iratokra meghibásodása esetén se jelentsen
gyújtási veszélyt.

4.
RENDEZVÉNYEK, JÁRULÉKOS INTÉZMÉNYEK TŰZVÉDELME
„Campus Disco” zenés szórakozó hely
40.§
(1) A szórakozó hely zenehallgatásra, táncra, kultúrált büféhasználatra és szórakozásra
szolgál.
(2) A rendezvények alkalmával helyiségekben egyidejűleg legfeljebb a működési
engedélyben meghatározott számú személy tartózkodhat.
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(3) A rendezvények alkalmával az ajtókat nyitható állapotban kell tartani a kiürítési
utat bezárni, leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
(4) A biztonsági és irányfény világítás egységeit letakarni, vagy kikapcsolni nem
szabad.
(5) A rendezvények megkezdése előtt az üzemeltetőnek ellenőriznie kell a tűzoltó
eszközök rendeltetési helye szerinti meglétét, megfelelő állapotát, a biztonsági és
irányfény világítás működését, a kijáratokat, az ajtók kinyitását.
(6) A helyiségekben pirotechnikai eszköz nem használható és nem tárolható. Ilyen
anyagot még a rendezvények részeként sem szabad alkalmazni.
(7) A”disco” helyiségeiben a gépi berendezésekre, villamos hálózatra, tárolásra,
használatára ezen szabályzat vonatkozó előírásai érvényesek.
(8) A helyiségek mindennemű átalakítását, dekorációját, átrendezését előzőleg
egyeztetni kell a tűzvédelmi vezetővel.
(9) Világítótestekre éghető anyagból készült dekorációt, elhelyezni tilos!
(10)A helyiségekben csak engedélyezett típusú elektromos berendezések, készülékek
használhatók!
(11) Elektromos üzemű készülékek üzembe helyezésénél figyelembe kell venni a
berendezés elektromos teljesítményét és a villamos hálózat teljesítményleadó
képességét. El kell kerülni a hálózat túlterhelését.
(12) Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot,
hosszabbítót és világítóeszközt szabad használni.
(13) A villamos hálózatban, berendezésekben jelentkező hibákat csak megfelelő
képesítéssel rendelkező szakember javíthatja ki.
(14) A helyiségekben lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell
kapcsolni, a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani.
(15) A helyiségekben használt elektromos gépek, készülékek, berendezése, eszközök a
kezelési utasításukban előírtaknak megfelelő célra, módon és szabályok szerint
használhatók.
(16) A szabályok betartása, és betartatása a szórakozóhelyet üzemeltető személy, a
használati szabályok betartása a helyet használó, és ott tartózkodó személyek
felelősége.

Informatikai központ
41.§
(1) Tilos a dohányzás és a nyílt láng használata.
(2) CO2 tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani
(3) A helyiségekben csak engedélyezett típusú berendezések, készülékek
használhatók!
(4) Elektromos üzemű gépi berendezések üzembe helyezésénél figyelembe kell venni
a berendezés elektromos teljesítményét és a villamos hálózat teljesítményleadó
képességét. El kell kerülni a hálózat túlterhelését.
(5) Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot és
világítást szabad használni.
(6) A villamos hálózatban, berendezésekben jelentkező hibákat csak megfelelő
képesítéssel rendelkező szakember javíthatja ki.
(7) A helyiségekben lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni,
a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani.
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(8) A helyiségekben használt elektromos gépek, készülékek, berendezése, eszközök a
kezelési utasításukban előírtaknak megfelelő célra, módon és szabályok szerint
használhatók.
(9) A használaton kívüli berendezéseket, eszközöket megfelelően kialakított, erre a
célra kijelölt helyiségekben szabad tárolni.
Ezek betartásáért az eszközt üzemeltető egység vezetője és használó személy
felelősek.
Sokszorosító üzem
42.§
(1) A dohányzás az üzem területén tilos!
(2) Kijelölt dohányzóhely a folyosón a bejárat mellett van.
(3) Kizárólag annyi papír és egyéb segédanyag tárolható, amennyi a napi
munkafolyamatban felhasználásra kerül.
(4) Az elkészült nyomdai termékek elszállításáról folyamatosan gondoskodni kell.
(5) Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot és
világítást szabad használni.
(6) A villamos hálózatban, berendezésekben jelentkező hibákat csak megfelelő
képesítéssel rendelkező szakember javíthatja ki.
(7) A helyiségekben lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni,
a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani.
(8) A helyiségekben használt elektromos gépek, készülékek, berendezése, eszközök a
kezelési utasításukban előírtaknak megfelelő célra, módon és szabályok szerint
használhatók.
Udvar
43.§
(1) Az udvaron lévő növények száraz részeit rendszeresen el kell szállítani.
(2) Az udvarokon lévő szabadterületeken anyagokat tárolni tilos. Időszakos tárolást a
tűzvédelmi szabályok érvényre juttatása érdekében előzetesen egyeztetni kell a
tűzvédelmi vezetővel, azok elhelyezésénél a közlekedés és tárolás szabályait be kell
tartani.
(3) A bejáratok nyitásához szükséges eszközöket a diszpécserközpontban kell tárolni.
(4) A főiskola területén idegen gépkocsik csak a parkolóban tárolhatók.
(5) A gépkocsikkal a tűzoltási felvonulási utakat, területeket lezárni, leszűkíteni még
átmenetileg sem szabad.
(6) Az udvaron szervezett rendezvényeken berendezéseivel a tűzoltási felvonulási
utakat, területeket lezárni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
(7) A rendezvényekről előzetesen rendezvénytervet kell készíteni melyet egyeztetni
kell a tűzvédelmi vezetővel.
(8) Szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem
szabad. Veszély esetén ( pl.: Erős szél, műszaki meghibásodás, környezet veszélyes
változása, stb.) vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
(9) A rendezvényeken a szervezők tevékenysége részeként, vagy szerződés alapján
tevékenykedők, nyílt lángú, szikrázással vagy heves hő fejlődéssel járó tevékenységét
(főzés, sütés, szabadban, sátorban vagy büfé kocsiban, egyéb jellegű égetés, tűzijáték,
pirotechnika alkalmazása, egyéb,) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek
megfelelően előzetesen írásban kell engedélyezni. Az engedélyt a tevékenységet
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elrendelő személy adhatja ki, a főiskola erre jogosult személyeivel történt egyeztetés
alapján. Ezen személyek a tevékenységet előzetes bejelentés nélkül ellenőrizhetik,
szabálytalan tevékenység esetén azt felfüggeszthetik.

A kollégiumi épületek lakószobái
44.§
(1) A kollégiumi szobák rendeltetésüknek megfelelően pihenésre, tanulásra
szolgálnak, ott csak a lakhatáshoz szükséges eszközök, tárgyak, berendezések,
anyagok használhatók és tárolhatók az ott lakók életviteléhez szükséges
mennyiségben.
(2) A szobában dohányozni, égő, izzó illatosítót, nyílt lángú mécsest- eszközt,
gyertyát használni tilos!
(3) A lakószobákban az ott rendszeresített villamos főzőlapon kívül más sütő főző
berendezést,valamint elektromos hősugárzót használni tilos!
(4) A szobában csak engedélyezett típusú elektromos berendezések, készülékek
használhatók! (tévé, rádió, számítógép, hajszárító és hajformázó készülék.)
(5) Elektromos üzemű készülékek üzembehelyezésénél figyelembe kell venni a
berendezés elektromos teljesítményét és a villamos hálózat teljesítményleadó
képességét. El kell kerülni a hálózat túlterhelését.
(6) Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot,
hosszabbítót és világítóeszközt szabad használni.
(7) A villamos hálózatban, berendezésekben jelentkező hibákat csak megfelelő
képesítéssel rendelkező szakember javíthatja ki.
(8) A helyiségekben lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni,
a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani.
(9) A helyiségekben használt elektromos gépek, készülékek, berendezése, eszközök a
kezelési utasításukban előírtaknak megfelelő célra, módon és szabályok szerint
használhatók.
(10) Világítótestekre éghető anyagból készült dekorációt, elhelyezni tilos!
(11) A szobákban „Fokozottan tűz és robbanásveszélyes” illetve „Tűz és
robbanásveszélyes„ minősítésű anyagok -az életvitelhez szükséges szépészeti,
egészségügyi, ápolási célokra használt szerek kivételével– valamint pirotechnikai
anyagok nem tárolhatók. ( Még átmenetileg sem!)

Teakonyhák, főzőfülkék
45.§
(1) A helyiségben lévő villamos berendezések használatát a kezelési utasításaikban
előírtak szerint szabad üzemeltetni.
(2) ) Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot,
hosszabbítót és világítóeszközt szabad használni.
(3) ) A helyiségekben használt elektromos gépek, készülékek, berendezése, eszközök
a kezelési utasításukban előírtaknak megfelelő célra, módon és szabályok szerint
használhatók.
(4) A főzőlap és egyéb konyhai eszközök használati előírásait a készülékek közelében
jól olvasható helyre ki kell függeszteni.
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(6) A konyhai eszközök használata során a használó köteles a konyhában tartózkodni
és felügyelni az általa használt készülékeket.
7) A tevékenység befejeztével a berendezéseket ki kell kapcsolni, a melegítő edényt a
főzőlapról le kell venni, hőszigetelő alátétre helyezni.
(9) A villamos hálózatban, berendezésekben jelentkező hibákat csak megfelelő
képesítéssel rendelkező szakember javíthatja ki.

Számítógépközpont, számítógépterem
46.§
(1) A gépteremben legalább 1 db 5 kg-os CO2 tűzoltó készüléket kell biztosítani.
(2) A gépeket úgy kell elhelyezni, hogy azok körüljárhatók (bármely oldalról
megközelíthetők) legyenek.
(3)A gépeket (üzemeltetés közben) olyan állapotban kell tartani, (helyezni) hogy a
javítást, karbantartást szolgáló záró fedelek egy mozdulattal nyithatók legyenek, azért,
hogy esetlegesen a gép belsejében keletkezett tűz eloltását gyorsan, szakszerűen el
lehessen végezni.
(4) Karbantartásra használt anyagot csak a géptermen kívül tarthatnak, az erre a célra
kijelölt helyen.
(5) ) A helyiségekben használt elektromos gépek, készülékek, berendezése, eszközök
a kezelési utasításukban előírtaknak megfelelő célra, módon és szabályok szerint
használhatók.
(6) Karbantartás legalább két személy együttes jelenlétében történhet.
(7) A gépteremben idegen személyek, hallgatók csak a terület dolgozói, kellő szakmai
és tűzvédelmi ismeretekkel rendelkező személyek jelenlétében tartózkodhatnak.
(8) A villamos hálózatban, berendezésekben jelentkező hibákat csak megfelelő
képesítéssel rendelkező szakember javíthatja ki.

Gyakorló iskolák
47.§
(1) A gyakorló iskolákra a fentiekben meghatározott általános tűzvédelmi szabályok
érvényesek.
(2) Az iskolák helyiségeit, irodákat, tantermeket, közlekedő terek, szertárakat és
raktárakat, udvart a felsorolt előírások betartásával szabad használni.

Tangazdaság
48.§
(1) A forgó, súrlódó gépalkatrészeknél, tengelyeknél, a tűzveszélyt jelentő
felmelegedést meg kell előzni. A veszélyeztetett helyeket a kezelőnek rendszeresen
ellenőrizni kell, biztosítani a megfelelő kenést és a hűtést. Hiba esetén a javítást el kell
végezni.
(2) A Főiskola területén használt gépek, készülékek, berendezése, eszközök a kezelési
utasításukban előírtaknak megfelelő célra, módon és szabályok szerint használhatók.
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Ezek betartásáért az eszközt üzemeltető egység vezetője és használó személy
felelősek.
(3) Telepített gép, berendezés, eszköz kezelési utasítását a használati helyén kell
tartani, ki függeszteni.
(4) A gazdaságban végzett tevékenység során be kell tartani a fentiekben
meghatározott általános tűzvédelmi előírásokat valamint a takarmánytárolásra
vonatkozó szabályokat.
(5) A szálas takarmány tártolása során az épületekbe történő betároláskor ügyelni
kell arra, hogy a tárolt anyagra az épület villamos hálózatának elemei gyújtási veszélyt
ne jelenthessenek sem működésük, de meghibásodásuk esetén sem.
(6) A tároló helyeken lévő elektromos rendszer elemeiről a rárakódott éghető
anyagokat rendszeresen szükség szerinti időközönként el kell távolítani.
(7) A takarmánytárolókban, és istállókban használt, valamint a betakarításnál
alkalmazott gépek kipufogórendszerének megfelelő állapotát folyamatosan fenn kell
tartani.
(8) A járműveken a keletkező tűz oltására alkalmas eszközöket, kézi tűzoltó
készüléket, szükség esetén lapátot, szikracsapót kell elhelyezni.
(9) Az istállókban, takarmánytároló területeken, betakarítás során a területen
dohányozni tilos, még a betakarító gépek vezetőfülkéjében is.
(10) A telepeken dohányozni csak az erre a célra kijelölt és táblával megjelölt
helyeken szabad, a dohányzás szabályainak betartása mellett.
(11) A gépekről a rájuk rakódott éghető szennyezőket szükség szerint, de legalább a
műszak befejezésekor el kell távolítani.
(12) A gépeken jelentkező olajfolyást szivárgást meg kell szűntetni.
(13) A takarmányt csak akkor szabad a tárolókban elhelyezni, ha a
nedvességtartalmuk a betárolható szintet elérte így az öngyulladás veszélye nem áll
fenn.
(14) A gépek üzemeltetéséhez szükséges üzem és karbantartó agyagot csak
megfelelően kialakított tároló helyen szabad elhelyezni, tárolni, és a tűzvédelmi
szabályok szerint szállítani, felhasználni.
(15) A gazdaságokban tűzveszélyes munkát, hegesztést, égetést, perzselést csak az
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályai szerint szabad végezni.
A főiskola területén lévő bérlemények
49.§
(1) A főiskola területén működő bérlemények , vállalkozások kötelesek
a
tevékenységükre vonatkozó tűzvédelmi szabályzatot az Országos Tűzvédelmi
szabályzat, és ezen szabályzat figyelembevételével, a benne foglalt előírások
megtartásával elkészíteni és előírásait betartani.
(2) A bérleményekben a főiskola tűzvédelmi vezetője tűzvédelmi ellenőrzést tarthat,
az ellenőrzés során feltárt használati hiányosságokat a bérlőnek haladéktalanul meg
kell szűntetni.
Tiszalöki, Mátraszentimrei, Rakamazi üdülőtelep,
50.§
(1) Az üdülő területén tüzet rakni azt használni csak az erre a célra kijelölt helyen,
folyamatos felügyelet mellett szabad. A tüzet használat után el kell oltani.
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(2) A sátrak gyúlékony anyagból készültek, gyúlékonyságukat a napi hőmérséklet
fokozhatja, ezért a sátrakban a dohányzás és a nyílt láng használata tilos.
(3) A tűzvédelmi berendezéseket az üdülési idény megkezdéséig ellenőriztetni kell,
hogy azok kifogástalan állapotban legyenek.
(4) Az üdülőben nincs telefon, ezért a nyilvános telefont kell igénybe venni. Szükség
esetén a tűz jelzése, jelentése és egyéb rendkívüli okok bekövetkeztekor az üdülőben
tartózkodó jármű, gépjármű tulajdonosa köteles a tűz jelzésében vagy személyek
szállításában közreműködni (tűzjelzést részletesen a tűzriadó terv tartalmazza).
Nyilvános telefon.
(5) A tábor vezetője, illetve az üdülő gondnoka a vendégeket, beutaltakat,
táborozókat, dolgozókat, hallgatókat - az üdülőbe érkezéskor - tájékoztatja az üdülő
rendjéről, főbb tűzvédelmi előírásairól.
(6) Az üdülő tűzvédelméért az üdülő gondnoka, a tábor vezetője felelős, üdülési időn
túl az üzemeltetésért felelős vezető.
(7) Az üdülési idény megkezdésének és befejezésének időpontját jelenteni kell a helyi
Polgármesteri Hivatalnak.
(8) Az üdülési idő befejezésével (tábor záráskor) minden közmű főelzáróját
(kapcsolóját) el kell zárni (illetve ki kell kapcsolni). Az üdülési idény kezdete előtt
minden elektromos, gáz, víz stb. vezetéket berendezést ellenőrizni kell, az észlelt
hiányosságokat még az igénybevétel előtt pótolni kell.
(9) A faházakban nyíltrendszerű hősugárzó használata tilos.
(10)A tábortüzet a rendezvényt követően teljesen el kell oltani, visszamaradó parázs
nem maradhat.
(11) Az üdülő területére és az üdülőben tartózkodókra egyaránt érvényes a jelen
szabályzat.

5.
A TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG, MUNKAVÉGZÉS, AZOK
ENGEDÉLYEZÉSÉRE JOGOSULTAK, FELADATAIK, TŰZVÉDELMI
ELŐÍRÁSOK
51.§
(1) A nyílt láng használatával járó munkavégzés (pl. lánghegesztés, lángforrasztás,
köszörülést,egyéb nyílt lángú eszköz használatát, stb. értendő, de ide sorolható minden
más könnyen gyulladó, vagy tüzet okozó anyaggal végzett munka is (pl. tűzveszélyes
folyadék desztillálása, nagyobb mennyiségű felhasználása, stb.) tűzveszélyes
tevékenységnek minősül.
(2) A főiskola területén nyílt lánghasználatával járó munkát, (tevékenységet) oktatást
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végezni csak az e célra kialakított
karbantartó műhelyek, hegesztő műhelyek, laboratóriumok kivételével csak előzetesen
írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a
munkát elrendelő feladata. Az engedély kiadása előtt egyeztetni kell a tűzvédelmi
vezetővel.
(3) A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a
tevékenység helye szerinti létesítmény, a főiskola ezen szabályzatban erre feljogosított
megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak
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megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni. A főiskola megbízottjának
(53.§) jóvá kell hagynia az engedélyt.
(4) Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia
kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi
szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a
vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.
(6) Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet (pl hegesztést) csak
érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a
tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
(7) A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka
kezdésétől annak befejezéséig a munkát elrendelő - szükség esetén műszeres felügyeletet köteles biztosítani.
(8) A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő 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 szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy
az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.
(11) A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni
nem szabad. Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell
oltani.
(12) Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan
eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz
terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
A tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére egyeztetésére, jóváhagyására
jogosultak
52.§
(1) Hegesztési, lakatos, valamint szakvizsgához nem kötött nyílt lángú
munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységre vonatkozó írásos engedélyt adhatnak ki.
- Gazdasági főigazgató-helyettes: Tomasovszky Csaba
- Főmérnök :
Sipos István
- Műszaki referens:
Magyari Béla
- Építész műszaki szakértő:
Ernyes Csaba
- Üzemeltetés vezetők:
Epresi Gyula
Nagy István
- Egyéb szórakoztató, oktató, bemutató rendezvénnyel kapcsolatban:
(Szabad tűz, gáz, perzselő, gáz égőfej használata, kísérleti bemutatók,
demonstráció)
- a mindenkori rendezvényfelelős személy

Az engedélyek egyeztetésére, jóváhagyására a főiskola részéről jogosultak :
53.§
-

Gazdasági főigazgató-helyettes: Tomasovszky Csaba
tűzvédelmi vezető:
Móré Sándor
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6.
TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK, A TŰZ MEGELŐZÉSÉVEL ÉS
OLTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK, TEENDŐK, AZ
OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK, TŰZVÉDELMI
KÉPESÍTÉSEK, SZAKVIZSGÁK

Tűzvédelmi berendezések
Tűzjelzési és az azzal kapcsolatos feltételek biztosítása
54.§
(1) A főiskola területén tűzjelzési lehetőség a telefonhálózat, a tűzoltóság felé
fővonalú telefonok, mobiltelefonok. A biztonsági szolgálat riasztása a tűzjelző hálózat
kézi jelzésadóival, telefonon és személyesen is történhet.
(2) A nyilvános távbeszélőkészülékek, („B” épület főbejáratnál, kollégiumi porta
mellett). Minden telefonkészülék mellett az állami tűzoltóság hívószámát - jól
láthatóan - ki kell függeszteni.
(3) A tűzjelzés módját a Tűzriadó terv tartalmazza.
(4) Az intézményen belül tűzjelző rendszer került kiépítésre, az intézményen belül ez
szolgál tűzjelzésre.
Oltóvíz, tűzcsapok
55.§
(1) A főiskola területén meghatározott helyeken tűzcsapok biztosítják a tűzoltás
feltételeit.
(2) A tűzcsapokkal kapcsolatos általános érvényű előírások a következők A tűzoltó
vízforrásokat (tűzcsapok, víztároló) azok szerelvényeit, szerelvényszekrényeit csak
rendelkezésüknek megfelelő célra szabad használni, az azokhoz való akadálytalan
hozzájutást és a rendeltetésszerű használatuk feltételeit állandóan biztosítani kell.
Minden tömlőt 5 évenként nyomáspróba alá kell venni. A nyomáspróba évét
közvetlenül a kapocs után a tömlőre maradandóan rá kell festeni.
(3) A fali, föld alatti tűzcsapokat, azok szerelvényeit, víztároló medencét, az MSZ
15606 sz. előírásainak megfelelően a szükséges végzettséggel rendelkező személlyel
félévenként felül kell vizsgáltatni.
(4) A tűzoltó vízforrások és azok szerelvényei készültségi állapotának
megfelelőségéről, felszereléséről, karbantartásáról, ellenőrzéséről, az ehhez szükséges
feltételek biztosításáról állandóan gondoskodni kell.
Tűzoltó készülékek-, felszerelések
56.§
(1) A főiskola területén az OTSZ –ben meghatározott követelményeket kielégítő és az
ott keletkezhető tűz eloltására alkalmas tűzoltó készülékek vannak elhelyezve, a
következők szerint.
a. A “C” tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményben helyiségenként,
illetve minden megkezdett 200 m2 alapterület után,
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b. A “D” tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményben minden
megkezdett 600 m2 alapterület után,
c. Az “E” tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményben szükség szerint.
(2) A főiskola tulajdonában, kezelésében lévő valamennyi gépjárművét ugyancsak
megfelelő tűzoltó készülékkel kell ellátni (2 kg vagy 5 kg-os ABC oltó).
(3) A készülékek ellenőrzése, karbantartása szerződés alapján szakszerviz feladata .
Az üzemeltető részére előírt ellenőrzéseket a biztonsági szolgálat hajtja végre és
köteles dokumentálni. dokumentálni.
(4) A szabadban elhelyezett készülékek és felszerelések állagának megóvására ügyelni
kell.
(5) A beépített tűzjelző és oltó berendezések jogszabályban meghatározott
ellenőrzését, karbantartását szerződés alapján szakszervizek végzik.
(6) Az egyéb beépített tűzvédelmi eszközök -- tűzgátló ajtók, füstmentes lépcsőház
elemeit, biztonsági és irányfény világítás, tűzgátló csappantyúk -- ellenőrzését,
karbantartását a főiskola karbantartói és a Campus-Land Nonprofit Kft. szakemberei
közösen végzik és dokumentálják.
6.2. Az oktatási munka befejezésével kapcsolatos általános teendők
57.§
(1) A tanteremben, minden munkahelyen (pl. labor, műhely, iroda, stb.) a
tevékenység befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok
megtartását és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. Az ellenőrzésről a munkahely
vezetője, vagy az általa megbízott (laborfelelős, tűzvédelmi megbízott) köteles
gondoskodni
(2) Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a szabályzat vonatkozó előírásainak
megtartására, többek között:
(3) villamos berendezések és készülékek feszültségmentesítésére, a főkapcsoló
kikapcsolására,
(4) a tüzelő-, fűtő-, melegítő-, hősugárzó berendezések használaton kívüli helyezésére,
(5) a közlekedési utak, tűzoltó készülékek, felszerelések szabadon tartására,
hulladékok eltávolítására,
(6) tűzveszélyes folyadék tárolására (pl. a fel nem használt folyadékot tartalmazó
edény bezárására, eltávolítására),
(7) nyílászárók (ajtók, ablakok) becsukására, lezárására,
(8) közművek (gáz, villany, víz) elzárására,
(9) a szabályzatban írtak betartására,
(10) valamint minden egyéb, tűz keletkezését előidézhető, a tűz eloltását
kedvezőtlenül befolyásoló vagy gátló tényező, körülmény megszüntetésére.

7.
Tűzvédelmi oktatás
A dolgozók (oktatók - nem oktatók) tűzvédelmi felvilágosítása, oktatása
58.§
(1) A főiskola dolgozóit felvételkor munkába állást megelőzően, utána szükség szerint
(pl. más munkakörbe való áthelyezéskor, három hónapnál hosszabb távollétből
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visszatéréskor, új berendezés telepítésekor, új technológia bevezetésekor, tűzesetet
követően) legalább évenként ismétlő oktatásban kell részesíteni.
(2) Az oktatás terjedjen ki a létesítményre vonatkozó használati szabályokon kívül a
tűzvédelmi eszközök berendezések, feladatok ismertetésére, a tűzriadó ismertetésére,
az alkalmazott technológiák, berendezések, anyagok használatára.
(3) Az általános szabályok ismertetése központi tűzvédelmi oktatáson történik, míg a
speciális ismereteket átadása a munkaterületek vezetőinek, vagy megbízottainak
feladata. Az oktatások megtörténtét ellenőrizhető módon kell dokumentálni.

A hallgatók tűzvédelmi felvilágosítása, oktatása
59.§
(1) A főiskola hallgatóit a főiskolai tanulmányaik megkezdésekor - kollégiumban
lakóknál a beköltözéskor is - (beiratkozáskor) továbbá szükség szerint, de a képzés
során legalább évente egy alkalommal általános ( a kollégiumban lakóknál külön is )
valamint az oktatott tantárgynak megfelelő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.
(2) Az oktatás- értelemszerűen - magában foglalja az általános tudnivalókat, továbbá a
szaknak megfelelő tűzvédelmi ismereteket.
Megjegyzés: a hallgatók oktatásának kettős a célja és feladata. Az egyik a főiskolai
előírások megismerése, a másik szempont felkészíteni a hallgatókat a későbbi
munkájuk során várható tűzvédelmi feladataikra.
(3) Az általános éves tűzvédelmi oktatás megszervezéséért a Tanulmányi Osztály
vezetője felelős (kollégiumokban az igazgató).
(4) Az oktatás megtartására megfelelő felkészültségű tűzvédelmi szakembert kell
felkérni.
(5) Laboratóriumi foglalkozások esetében (gyakorlati képzéskor) az első foglalkozás
alkalmával a laborvezető (foglalkozásvezető) feladata a speciális tűzvédelmi oktatás
megtartása. Az oktatás megtörténtéért a szervezeti egység vezetője felelős.
(6) Az oktatáson való résztvételt személy szerint aláírással kell dokumentálni. (A
naplórendszerű nyilvántartás is elfogadott.)
(7) Azon hallgatók esetében, akik saját hibájukból nem vesznek részt valamely
oktatási formán, - kellő mérvű felelősségre vonás alkalmazása mellett - pótoktatásban
kell részesíteni. A pótoktatás megszervezéséért ugyancsak a Tanulmányi Osztály
vezetője felelős, megtartására a tűzvédelmi szervezet tagjai is jogosultak.
(8) A hallgatók felelősségre vonását a Tanulmányi Osztály vezetője (illetve a
tanulmányi hallgatói ügyeket intéző vezető /k/ gyakorolja /k/ (pl. szóbeli-, írásbeli
figyelmeztetés, külön eljárási díj fizetése, fegyelmi-, szabálysértési eljárás
kezdeményezése.

8.
KÜLSŐ MUNKAVÁLLALÓK TŰZVÉDELMI FELVILÁGOSÍTÁSA
60.§
(1) Külső munkavállalók (pl. festők, ablaktisztítók, asztalosok) esetében a főiskolai
sajátos tűzvédelmi helyzetekre, a szabályzatban írtak betartására fel kell hívni a
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figyelmet. Erről az őket foglalkoztató vezetők kötelesek - bizonyítható módon gondoskodni.
Megjegyzés: a külső munkavállalókra éppúgy vonatkozik a szabályzat, mint főiskola
bármely dolgozójára, hallgatójára.

A tűzvédelmi szakvizsgákhoz kötött foglalkozási ágak, munkakörök, szakvizsgák
rendje, érvényessége
61.§
(1) A főiskola területén a következőkben felsorolt tevékenységet végzőknek
tűzvédelmi szakvizsgát kell tenni:
a.) hegesztők, és egyéb más nyílt lánggal járó munkát végzők, villanyszerelők,
lakatosok,
b.) tűzveszélyes folyadék, illetve éghető gáz közúti szállítását végző
gépjárművezetők és kocsi kísérők,
c.) „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó tevékenységet végzők és a
tevékenységüket közvetlenül irányító vezetők (pl. tűzveszélyes folyadékkal
munkát végzők).
(2) A tűzvédelmi szakvizsgák érvényességi ideje: az 1. a.) b.) c.) pontokban írtaknál 4
év,
(3) A szakvizsgákra való felkészítést (vizsgaanyagot, konzultációk) a főiskola
biztosítja.
(4) A szakvizsgák lebonyolítását a főiskola tűzvédelmi vezetője végzi.
(5) A vizsgák alkalmával a vizsgáztatókat vizsgázónként vizsgadíj illeti meg.
(6) Vizsgáztatási költségek a főiskolát terhelik.
(7) A vizsgáztató szervnek a szakvizsgáról nyilvántartást kell vezetni.
(8) A szakvizsgákhoz kötött tevékenységi körben dolgozók névjegyzéket (az
időközben bekövetkező változást is) a tűzvédelmi vezetőnek meg kell küldeni. A
felmérésért és a bejelentésért a területileg illetékes vezető felelős.

9.
TŰZVÉDELMI ÜGYEK INTÉZÉSE, PROPAGANDA MUNKA ÉS
FELELŐSSÉG KÉRDÉSEI
Felelősség, a megelőző tűzvédelmi szabályok, előírások meg nem tartásának
következményei
62.§
(1) A tűzvédelmi előírások végrehajtása állampolgári kötelesség. Figyelembe véve,
hogy az előírásokat, jogszabályok, valamint egyéb rendeletek tartalmazzák, ezért
végrehajtásuk elmulasztása szabálysértés, amennyiben a cselekmény nem esik
súlyosabb elbírálás alá. Ilyen esetben a szabálysértővel szemben a Főiskola rektora
fegyelmi felelőségre vonást , súlyosabb esetben, vagy ismétlődés esetén szabálysértési
hatósági eljárást kezdeményez.
(2) Amennyiben a tűzvédelmi előírások megszegésének következményeként tűz
keletkezik és a társadalmi tulajdonban vagy akár magántulajdonban jelentős anyagi
kár, vagy súlyos sérülés, esetleg haláleset következik be, a cselekmény elkövetése már
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Magyarország Büntető Törvénykönyvének (BTK) hatálya alá tartozó mulasztásnak
minősül.
(3) A tűzvédelmi előírások megszegőivel szemben tehát minden vezető köteles
következetesen fellépni és a fegyelmezést tekintve a törvényes lehetőségekkel élni.
10.
A TŰZVÉDELMI SZERVEZET TAGJAINAK FELADATA A FŐISKOLAI
ÉPÜLET EGYÜTTES EGYES RÉSZEINEK HUZAMOSABB IDEIG
TARTÓ BEZÁRÁSA ESETÉN
. A főiskola egyes egységeinek huzamosabb idejű bezárása esetén
63.§
(1) A tűzvédelmi szervezet köteles a bezárandó egységnél megelőző tűzvédelmi
ellenőrzést tartani.
(2) Az ellenőrzést a tűzvédelmi szervezet vezetője vagy helyettese az adott egység
vezetőjével közösen végzi.
(3) Az ellenőrzés kiterjed a tűzvédelmi felszerelések szemléjére, az észlelt
hiányosságokat az egység bezárása előtt pótolni kell.
(4) A Tűzvédelmi szervezet tagjai közül a belépésre jogosultak névsorát a tűzvédelmi
szervezet vezetője javaslatára a főiskola rektora hagyja jóvá.
(A vagyonőrök arról, hogy kik azok akik az épületbe beléphetnek külön utasítást
kapnak.)
64.§
Az ezen szabályzatban nem érintett kérdésekben az Országos Tűzvédelmi Szabályzat
előírásai, és az ágazati szabályzatok az irányadóak.
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11.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
(1) A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi telephelyére, szabadtereire,
az intézmény területén tartózkodókra, valamennyi tevékenységet végzőre, beleértve a
más intézmények, stb. dolgozóit, hallgatóit (tanulóit, növendékeit) és a vendégeket is.
(2) Jelen Tűzvédelmi szabályzatot a Nyíregyházi Főiskola Szenátusa 2010. december
15-i hatállyal, az RH/40-182/2010. sz. határozatával fogadta el. A hatálybalépéssel
egyidejűleg az I/2-2/3/35/2009. (április 7.) sz. határozatával elfogadott Tűzvédelmi
szabályzat hatályát veszti.
(3) Jelen Tűzvédelmi szabályzatot a Nyíregyházi Főiskola Szenátusa 2012. január 27-i
hatállyal, az RH/26-11/2012. (január 25.) sz. határozatával módosította.
Nyíregyháza, 2012. január 25.

A Szenátus nevében:
.

Prof. Dr. Jánosi Zoltán
rektor
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Nyíregyházi Főiskola
Tanulmányi épületeinek tűzriadó terve
A tűzriadó terv tartalma:
1.
2.
3.
4.

tűzjelzés módja, tartalmi követelményei
a veszélyeztetett hely kiürítése, élet- és vagyonmentés
a tűzoltásának módja a rendelkezésre álló tűzvédelmi berendezésekkel
a helyszínrajz a tervezett menekülési útvonalak, tűzvédelmi berendezések és
eszközök helyének, valamint a közművek fő- és szakaszoló szerelvényeinek
feltüntetésével.

Tűzjelzés
“Aki a tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni
a tűzoltóságnak vagy ha erre nincs lehetőség, a rendőrségnek vagy a
mentőszolgálatnak,”
továbbá köteles a tüzet jelezni környezetének és a tűz által veszélyeztetett helyen
tartózkodóknak,
illetve az intézmény őrzésével, védelmével megbízott személyeknek, akik értesítik az
intézmény vezetőinek ezen tervben meghatározott körét.
Tűzjelzés történhet telefonon a következő hívószámokon:
-

Tűzoltóság telefonszáma: 105
Általános segélykérő szám: 112
Mentők telefonszáma: 104
Rendőrség telefonszáma: 107

Tűz esetén értesítendők az intézmény intézkedésére jogosult vezetői, illetve a
mentésben közreműködő dolgozói:
•
•
•
•
•

Rektor:
Dr Jánosi Zoltán
tel. 06 30 349 72 49
Tűzvédelmi vezető: Móré Sándor
tel. 06 30 998 05 95
Rendészeti vezető:
Sipos István
tel. 06 30 684 54 51
Gazdasági Főigazgató: Dr Hegedűs László
tel. 06 30 865 27 99
Üzemeltető :
Ernyes Csaba
tel. 06 30 370 34 90

A veszélyeztetett helyen tartózkodók riasztása:
•
•
•

hangos szóval, “Tűz van” kiáltással, és
a tanügyi épületben a kiépített tűzjelző rendszer szirénáinak megszólaltatásával
a HIK épületben kiépített tűzjelző rendszer szirénáinak megszólaltatásával,
hangosbemondó használatával. „ Tűzriadó, az épületet hagyják el!” felszólítás
ismételt beolvasásával.

35

A biztonsági személyzet riasztása:
1.
2.

hangos szóval személyesen, vagy
a HIK épületben tűzjelző rendszer kézi jelzésadójának működésbe hozásával
illetőleg hangosbemondó használatával. „ Tűzriadó, az épületet hagyják el!”
felszólítás ismételt bemondásával.

A telefonon adott tűzjelézésnek tartalmaznia kell:
1.

A tűzeset helyét (pl.: Nyíregyházi Főiskola Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b.
tanügyi épület, 5. emeletén)
2.
Mi ég? A tűz terjedelme (pl. több iroda berendezése ég)
3.
Emberéletet veszélyeztet-e a tűz? (pl. az irodákban senki sem tartózkodik, a
szint kiürítése folyamatban van)
4.
Jelzést adó személy neve, visszahívható telefonszáma
A tűzjelzés folyamata:
Ha a tüzet észlelő személy az észlelés pillanatában a tűz közelében tartózkodik,
azonnal kezdje riasztani a környezetében lévőket “Tűz van!” kiabálással, majd ha
lehetősége van rá, telefonon értesítse a tűzoltóságot, személyesen, vagy a tűzjelző kézi
jelzésadón keresztül pedig a biztonsági személyzetet.
Ha a tüzet észlelő személy a tüzet vagy annak valamely kísérő jelenségét – füst, hő,
láng, - távolabbról, az épületen kívülről látja meg, úgy a tűz környezetének riasztásán
kívül a többi feladatot végezze el, tehát telefonáljon a tűzoltóságra és értesítse a
biztonsági személyzetet.
Ha a tűzesetről tűzi lárma útján szerez tudomást, győződjön meg arról, hogy a riasztást
végrehajtották-e. Amennyiben erről nem bizonyosodik meg, hajtsa végre azt, értesítse
a tűzoltóságot és a biztonsági személyzetet.

További teendők:
A riasztást, tűzjelzést követően vagy azzal egy időben, a tűz nagyságától függően meg
kell kezdeni a tűz oltását az épületekben készenlétben tartott kézi tűzoltó
készülékekkel, illetve megfelelő áramtalanítás után a fali tűzcsapok használatával.
A tűzoltás során ügyelni kell arra, hogy a beavatkozó ne sértse vagy veszélyeztesse
saját-, és mások életét, testi épségét, egészségét.
Azok a személyek, akik a tűzoltásban és mentésben nem vesznek részt, a tűzjelzés
észlelését követően haladéktalanul hagyják el az épületet, menjenek a Hallgatói
Centrum mellett kijelölt gyülekező helyre. A helyiségek elhagyásakor azok ablakait
zárják be, az ajtókat zárják kilincsre.
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Az épületek elhagyásához válasszák a legrövidebb útvonalat és azt a lépcsőt, melyet a
füst nem veszélyeztet.
Tűz esetén a liftek használata szigorúan Tilos és Életveszélyes!
Amennyiben tudomásuk van arról, hogy a tűz által veszélyeztetett helyiségekben
személyek rekedtek, vagy ennek valószínűsége fennáll, értesítsék erről a kiérkező
tűzoltókat.
Abban az esetben, ha a füst és a hő miatt az épületből való kijutásukat már nem tartják
biztonságosnak és lehetségesnek, úgy maradjanak a helyiségekben, tömítsék el az
ajtóréseket, lehetőleg nedves ruhával, a füst bejutásának megelőzése miatt. Ezt
követően tudassák tartózkodási helyüket a kintlévőkkel. Ez történhet telefonon a
tűzoltóság felé, vagy az épület ablakán való kikiabálással és integetéssel. Ezután
várják meg a mentőegységeket, törekedjenek a pánik elkerülésére.
Az épületekbe visszatérni csak a tűz eloltását követően, a tűzoltásvezető engedélyével
szabad.
A füstben, vagy tűzben sérült személyeket a gyülekező helyre kell vinni, és ott
elsősegélyben részesíteni, majd átadni a mentőknek.
Fontos tudnivaló, hogy az égési sérülteket biztonságos helyen, nyugalmi helyzetbe
kell hozni, az égett testfelületeiket pedig 15-20 percen át hideg vízzel kell hűteni,
miközben a személyt védeni kell a kihűléstől.
Biztonsági személyzet feladata:
A tűz észlelése, vagy tudomásukra jutását követően azonnal hozza működésbe:
- a riasztó berendezést (csengő, tűzjelző),
- riassza a tűzoltóságot,
– riassza az intézmény egészségügyi alkalmazottait, és
– értesítse az intézmény vezetőit.
Készüljön fel a tűzoltóság fogadására:
– gyűjtsön információkat a tűz körülményeiről, helyéről, nagyságáról, terjedelméről,
kiürítés folyamatáról, az épületben lévő személyek hollétéről, és ezekről
tájékoztassa a kiérkező tűzoltókat,
– adja át nekik a tűzriadó terv helyszínrajzát, intézkedjen a közművek
szükségszerinti lezárásáról,
Egészségügyi alkalmazottak feladata:
–
–

nyújtsanak elsősegélyt a tűzeset sérültjeinek,
nyújtsanak segítséget a kiérkező mentőknek.

Intézmény vezetőinek feladatai:
–

tartsák a kapcsolatot az intézmény dolgozói, hallgatói, valamint a tűzoltásvezető
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–
–

között, intézkedjenek a tűzoltásvezető által kért információk összegyűjtéséről,
gondoskodjanak az evakuált személyek ellátásáról, elhelyezéséről,
intézkedjenek a tűzeset során keletkezett károk felszámolásáról.

A Tűzriadó tervet és annak mellékletét a kollégium portáján, borítékban kell
tartani, "TŰZRIADÓ TERV „ felirattal.
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Nyíregyházi Főiskola
Műszaki ésMezőgazdasági Főiskolai Kar
tűzriadó terve
A tűzriadó terv tartalma:
1.
2.
3.
4.

tűzjelzés módja, tartalmi követelményei
a veszélyeztetett hely kiürítése, élet- és vagyonmentés
a tűzoltásának módja a rendelkezésre álló tűzvédelmi berendezésekkel
a helyszínrajz a tervezett menekülési útvonalak, tűzvédelmi berendezések és
eszközök helyének, valamint a közművek fő- és szakaszoló szerelvényeinek
feltüntetésével.

Tűzjelzés
“Aki a tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni
a tűzoltóságnak vagy ha erre nincs lehetőség, a rendőrségnek vagy a
mentőszolgálatnak,”
továbbá köteles a tüzet jelezni környezetének és a tűz által veszélyeztetett helyen
tartózkodóknak,
értesítik továbbá az intézmény őrzésével, védelmével megbízott személyeknek, akik
értesítik az intézmény vezetőinek ezen tervben meghatározott körét.
Tűzjelzés történhet telefonon a következő hívószámokon:
-

Tűzoltóság telefonszáma: 105
Általános segélykérő szám: 112
Mentők telefonszáma: 104
Rendőrség telefonszáma: 107

Tűz esetén értesítendők az intézmény intézkedésére jogosult vezetői, illetve a
mentésben közreműködő dolgozói:
•
•
•
•
•
•

Rektor:
Dr Jánosi Zoltán
tel. 06 30 349 72 49
Tűzvédelmi vezető: Móré Sándor
tel. 06 30 998 05 95
Rendészeti vezető:
Sipos István
tel. 06 30 684 54 51
Gazdasági Főigazgató: Dr Hegedűs László
tel. 06 30 865 27 99
Üzemeltető :
Ernyes Csaba
tel. 06 30 370 34 90
Kollégium igazgató: Baloghné Asztalos Katalin tel.:06

A veszélyeztetett helyen tartózkodók riasztása:
•
•
•

hangos szóval, “Tűz van” kiáltással, vagy
a tanügyi épületben a jelzőcsengő 30-60 s-on át történő szaggatott
megszólaltatásával, vagy
az épületben kiépített tűzjelző rendszer szirénáinak megszólaltatásával.
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A biztonsági személyzet riasztása:
1. hangos szóval személyesen, vagy
2. az épületben tűzjelző rendszer kézi jelzésadójának működésbe hozásával.
A telefonon adott tűzjelzésnek tartalmaznia kell:
1. A tűzeset helyét
2. Mi ég? A tűz terjedelme (pl. több iroda berendezése ég)
3. Emberéletet veszélyeztet-e a tűz? (pl. az irodákban senki sem tartózkodik, a szint
kiürítése folyamatban van)
4. Jelzést adó személy neve, visszahívható telefonszáma
A tűzjelzés folyamata
Ha a tüzet észlelő személy az észlelés pillanatában a tűz közelében tartózkodik,
azonnal kezdje riasztani a környezetében lévőket “Tűz van!” kiabálással, majd ha
lehetősége van rá, telefonon értesítse a tűzoltóságot, személyesen, vagy a tűzjelző kézi
jelzésadón keresztül pedig a biztonsági személyzetet.
Ha a tüzet észlelő személy a tüzet vagy annak valamely kísérő jelenségét – füst, hő,
láng, - távolabbról, az épületen kívülről látja meg, úgy a tűz környezetének riasztásán
kívül a többi feladatot végezze el, tehát telefonáljon a tűzoltóságra és értesítse a
biztonsági személyzetet.
Ha a tűzesetről tűzi lárma útján szerez tudomást, győződjön meg arról, hogy a riasztást
végrehajtották-e. Amennyiben erről nem bizonyosodik meg, hajtsa végre azt, értesítse
a tűzoltóságot és a biztonsági személyzetet.
További teendők:
A riasztást, tűzjelzést követően vagy azzal egy időben, a tűz nagyságától függően meg
kell kezdeni a tűz oltását az épületekben készenlétben tartott kézi tűzoltó
készülékekkel, illetve megfelelő áramtalanítás után a fali tűzcsapok használatával.
A tűzoltás során ügyelni kell arra, hogy a beavatkozó ne sértse vagy veszélyeztesse
saját-, és mások életét, testi épségét, egészségét.
Azok a személyek akik a tűzoltásban és mentésben nem vesznek részt, a tűzjelzés
észlelését követően haladéktalanul hagyják el az épületet, menjenek az épület nyugati
oldalán található parkolóba. A helyiségek elhagyásakor azok ablakait zárják be, az
ajtókat zárják kilincsre.
Az épületek elhagyásához válasszák a legrövidebb útvonalat és azt a lépcsőt, melyet a
füst nem veszélyeztet.
Tűz esetén a liftek használata szigorúan Tilos és Életveszélyes!
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Amennyiben tudomásuk van arról, hogy a tűz által veszélyeztetett helyiségekben
személyek rekedtek, vagy ennek valószínűsége fennáll, értesítsék erről a kiérkező
tűzoltókat.
Abban az esetben, ha a füst és a hő miatt az épületből való kijutásukat már nem tartják
biztonságosnak és lehetségesnek, úgy maradjanak a helyiségekben, tömítsék el az
ajtóréseket, lehetőleg nedves ruhával, a füst bejutásának megelőzése miatt. Ezt
követően tudassák tartózkodási helyüket a kint lévőkkel. Ez történhet telefonon a
tűzoltóság felé, vagy az épület ablakán való kikiabálással és integetéssel. Ezután
várják meg a mentőegységeket, törekedjenek a pánik elkerülésére.
Az épületekbe visszatérni csak a tűz eloltását követően, a tűzoltásvezető engedélyével
szabad.
A füstben, vagy tűzben sérült személyeket a gyülekező helyre kell vinni, és ott
elsősegélyben részesíteni, majd átadni a mentőknek.
Fontos tudnivaló, hogy az égési sérülteket biztonságos helyen, nyugalmi helyzetbe
kell hozni, az égett testfelületeiket pedig 15-20 percen át hideg vízzel kell hűteni,
miközben a személyt védeni kell a kihűléstől.
Biztonsági személyzet feladata:
A tűz észlelése, vagy tudomásukra jutását követően azonnal hozza működésbe:
a riasztó berendezést (csengő, tűzjelző),
riassza a tűzoltóságot,
– riassza az intézmény egészségügyi alkalmazottait, és
– értesítse az intézmény vezetőit.
Készüljön fel a tűzoltóság fogadására:
– gyűjtsön információkat a tűz körülményeiről, helyéről, nagyságáról, terjedelméről,
kiürítés folyamatáról, az épületben lévő személyek hollétéről, és ezekről
tájékoztassa a kiérkező tűzoltókat,
– adja át nekik a tűzriadó terv helyszínrajzát, intézkedjen a közművek
szükségszerinti lezárásáról,
Intézmény vezetőinek feladatai:
–
–
–

tartsák a kapcsolatot az intézmény dolgozói, hallgatói, valamint a tűzoltásvezető
között, intézkedjenek a tűzoltásvezető által kért információk összegyűjtéséről,
gondoskodjanak az evakuált személyek ellátásáról, elhelyezéséről,
intézkedjenek a tűzeset során keletkezett károk felszámolásáról.

A Tűzriadó tervet és annak mellékletét a kollégium portáján, borítékban kell
tartani, "TŰZRIADÓ TERV” felirattal.
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Nyíregyházi Főiskola
Kollégium Épületének tűzriadó terve

A létesítmény címe : Nyíregyháza , Sóstói út 31/b.
A létesítmény területén keletkezett tűz- vagy robbanás esetén az alábbiak szerint kell
eljárni:

A tűzjelzés végrehajtása
Tűz észlelése esetén a kollégium folyosón található kézi jelzésadó benyomásával kell
a porta szolgálatra a tüzet jelezni.
A porta szolgálaton lévő dolgozónak azonnal kell a tüzet jelezni a Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóságnak.
A tűzoltóság hívószáma: 105
Tűz jelzésekor a tűzoltóságnak a következőket kell jelenteni:
- a tűz- vagy egyéb esemény pontos helyét,
- mi ég, mi van veszélyeztetve ,
- emberélet van-e veszélyben,
- a jelző személy nevét és e jelzésre használt telefonkészülék hívószámát.

Teendők tűz esetén
A portaszolgálatos dolgozónak a hangos bemondó használatával riasztani kell a
kollégiumban tartózkodókat. Kerülni kell a pánik kialakulását.
Az épületben tartózkodók az épületekben, folyosókon található jelzések alapján
kötelesek elhagyni az épületet.
A kiürítésre a legbiztonságosabb, legkedvezőbb útvonalat kell választani.
Az épület elhagyása az alábbi útvonalak és kijáratokon történik - amennyiben a tűz
nem zárja el valamely kijáratot :
Az I-es és II.-es kollégiumokban tartózkodók : főbejárat
A III-as kollégiumban tartózkodók: III-as kollégium keleti oldalánál található kijárati
ajtó
A IV-es kollégiumban tartózkodók: IV-es kollégium nyugati oldalánál a közlekedő
folyosón található kijárat (rámpás lejárat)
Az épületet elhagyók a főiskola udvarán a Hallgatói Centrum épület mellett
gyülekezzenek. Csomagokat vagy egyéb tárgyakat amelyek a kiürítést gátolhatják a
kollégium lakói nem vihetnek magukkal.
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Amennyiben valamely helyiségben emberek rekedtek arról –akinek tudomása juttájékoztatni a kiürítést irányító személyt (biztonsági szolgálatos személy vagy a
tűzoltás vezetőjét ).
A mentési sorrendet a tűzoltás vezetője határozza meg.
Az eloltott tüzet is jelezni kell a tűzoltóságra!
A portaszolgálatos dolgozó feladata :
- hangos bemondó használatával a riasztás végrehajtása,
- tűzoltóság riasztása, tűzjelzés
- mentők értesítése,
- áramtalanítás elvégzése, szakaszos vagy teljes áramtalanítás szükség szerint
- kollégium vezetőinek értesítése
- zárt helyiségek kulcsainak előkészítése
- tűzoltóság fogadása, tájékoztatás a kialakult helyzetről és az eddig megtett
intézkedésekről ,
Biztonsági őrök feladatai :
- felderítik a beérkezett tűzjelzés helyszínét
- riasztják a tűz környezetében tartózkodókat,
- telefonon értesítik a tűzoltóságot, szükség esetén a mentőket, valamint a
tűzriadó terv szerint a főiskola vezetőit
- mentik a veszélyben lévő embereket,
- kollégiumból távozókat biztonságos helyre irányítják
- létesítményben lévő tűzoltó eszközökkel (kézi tűzoltó készülék, fali
tűzcsap) keletkezett tűz oltásának megkezdése,
- biztosítják a tűzoltási útvonalak kinyitását,
- információkkal látják el a kiérkező tűzoltó egységek vezetőjét.
- áramtalanítás elvégzése, szakaszos vagy teljes áramtalanítás szükség szerint
- kollégium vezetőinek értesítése
- zárt helyiségek kulcsainak előkészítése

A tűzesetről munkaidő alatt, munkaidőn túl ill. munkaszüneti napokon azonnal
értesíteni kell:
•
•
•
•
•
•

Rektor:
Dr. Jánosi Zoltán
Tűzvédelmi vezető: Móré Sándor
Rendészeti vezető:
Sipos István
Gazdasági főigazgató: Dr. Hegedűs László
Üzemeltető :
Ernyes Csaba
Kollégium igazgató: Baloghné Asztalos Katalin

tel. 06 30 349 72 49
tel. 06 30 998 05 95
tel. 06 30 684 54 51
tel. 06 30 865 27 99
tel. 06 30 370 34 90
tel. 06 30 591 88 50

Rendelkezésre álló tűzoltó eszközök:
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A kollégiumok folyosóin minden szinten a teakonyha mellett a falon 1-1 db 6 kg-os
porral oltó kézi tűzoltó készülék van elhelyezve.
A kollégiumok lépcsőházaiban ill. főbejárati mellett található közlekedőben fali
tűzcsapok találhatóak.

Közművek főelzáró szerelvényeinek helye:
Villamos főkapcsoló: Kollégiumi porta
Az egyes kollégium főkapcsolói az épületek
alagsoraiban találhatóak az elektromos helyiségben
Gáz főelzáró:

A IV-es kollégium alagsorában található .

A Tűzriadó tervet és annak mellékletét a kollégium portáján, borítékban kell
tartani, "TŰZRIADÓ TERV felirattal.
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Nyíregyházi Főiskola
Apáczai Csere János Gyakorló Általános
I s k o la
tűzriadó terve
A létesítmény pontos címe: 4400 Nyíregyháza Erő sor 7.sz.
A Tűzriadó Terv rendeltetése és célja:
- Az előforduló tűz és egyéb elemi csapások vagy mesterségesen létrehozott
veszélyhelyzetek azonnali és szakszerű jelzése a tűzoltóság felé.
-A keletkezett tűz eloltására szervezett és szakszerű intézkedések megtétele.
-Az élet és az anyagi javak fokozott védelme, a mentési feladatok biztonságos
irányítása és végrehajtása.
- Az iskolában lévő tűzvédelmi berendezések és készülékek ismerete, és
szakszerű használata.
-A veszélyhelyzetbe került személyek mentésének és menekülésének a
megszervezése és végrehajtása, indokolt esetben a mentők és a rendőrség
riasztása, értesítése.
- Indokolt esetben az intézkedésre jogosult személyek, illetve vezetők
értesítése.
Az iskola épülete egy „U” alakú 3 szintes épületből és zárt udvarból áll. „A” és „B”
szárnyra van osztva. Az utca felőli főbejárat, a tanítás ideje alatt nyitva van. Az udvar
felőli ki és bejáratok szintén nyitva vannak. Az Eszperantó tér felőli „B” szárny
bejárata zárva van, ennek kulcsai a főportán vannak elhelyezve.
A létesítményben tartózkodó személyek száma:
Dolgozó:

95 fő

Tanuló:

793 fő

Éjjel az épületben egy fő biztonsági őr tartózkodik.
Intézkedés tűz esetén:
Tűzjelzés az iskolán belül:
- Hosszú-rövid csengetés ismételve, valamint a tűzet észlelő dolgozó, tanuló hangos
határozott, de nem pánikot keltő kiabálással jelezze a tüzet a közelben állóknak.
Haladéktalanul értesítse az igazgatóságot, ill. a főportát.
Tűzjelzés a tűzoltóság felé:
Segélyhívó telefonszám:
105.
Tel.:
42/404-444
Mivel a tűzoltóság a szomszédos telken helyezkedik el célszerű személyesen jelezni
az eseményt.
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A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:
1. a tűzeset pontos helyét (Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola
Nyíregyháza Erdő sor 7.sz.)
2. a tűz az épület mely részében keletkezett
3. mi ég, mit veszélyeztet
4. emberélet van-e veszélyben
5. a tűz terjedelmét és a veszélyeztetett területeket
6. az épület rendeltetését, szintek számát
7. a jelző személy adatait, a használt telefonkészülék számát
Tűzjelzés utáni feladatok:
1.
2.
3.
4.
5.

a tűzoltás megkezdése
az iskola területén tartózkodók értesítése, riasztása
a zárt helyiségek kulcsinak az előkészítése
a helyszínre érkező tűzoltók munkájának segítése (helyismeret)
indokolt estben a mentők(tel.:104, a rendőrség (tel.:107) értesítése

A tűzesetről azonnal értesíteni kell:
•
•

Rektor:
Igazgató :

•
•
•

Igazgató h.
Bodnár Mihály
Tűzvédelmi vezető: Móré Sándor
Rendészeti vezető: Sipos István

Dr Jánosi Zoltán
Andó Károly

tel. 06 30 349 72 49
tel. 06 70 32 257 81
tel. 06 30 67 82 400
tel. 06 30 383 83 04
tel. 06 30 998 05 95
tel. 06 30 684 54 51

Az intézmény kiürítésének rendje:
A kiürítésre négy kijáratot lehet figyelembe venni. Ezek közül három folyamatosan
nyitva van, egy (az Eszperantó térre vezető) zárva. A zárt ajtó mellett a falon
elhelyezett betörhető üveg dobozban van a kijárat kulcsa. Az iskola emeleti szintjeiről
három lépcsőházon keresztül lehet lejutni a földszintre, ahol a kijáratok vannak. Az
Eszperantó tér felé vezető kijáratot a tűz jelzését követően a legközelebbi tanteremben
órát tartó tanár nyitja ki, a lehető legrövidebb időn belül.
A dolgozók hallgatók feladatai:
A tüzet észlelő dolgozók,- amennyiben gyerekek felügyeletével nincsenek megbízvaa riasztást, tűzjelzést követően vagy azzal egy időben, a tűz nagyságától függően meg
kell kezdeni a tűz oltását az épületekben készenlétben tartott kézi tűzoltó
készülékekkel, illetve megfelelő áramtalanítás után a fali tűzcsapok használatával.
A tűzoltás során ügyelni kell arra, hogy a beavatkozó ne sértse vagy veszélyeztesse
saját-, és mások életét, testi épségét, egészségét.
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Az ügyeletes biztonsági őr feladata: kinyitni a főbejárati ajtót. Előkészíti a tűz által
veszélyeztetett, lezárt helyiségek kulcsait illetve a Tűzriadó Tervet tartalmazó
borítékot.
Indokolt estben a „Tűzvédelmi főkapcsolóval” elvégzi az intézmény áramtalanítását.
A Tűzriadó tervet és annak mellékletét a kollégium portáján, borítékban kell tartani,
"TŰZRIADÓ TERV” felirattal.
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Nyíregyházi Főiskola
Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium tűzriadó terve
A létesítmény pontos címe: 4400. Nyíregyháza Ungvár sétány 12.
A Tűzriadó Terv rendeltetése és célja:
- Az előforduló tűz és egyéb elemi csapások vagy mesterségesen létrehozott
veszélyhelyzetek azonnali és szakszerű jelzése a tűzoltóság felé.
- A keletkezett tűz eloltására szervezett és szakszerű intézkedések megtétele.
- Az élet és az anyagi javak fokozott védelme, a mentési feladatok biztonságos
irányítása és végrehajtása.
- Az iskolában lévő tűzvédelmi berendezések és készülékek ismerete, és
szakszerű használata.
-A veszélyhelyzetbe került személyek mentésének és menekülésének a
megszervezése és végrehajtása, indokolt esetben a mentők és a rendőrség
riasztása, értesítése.
- Indokolt esetben az intézkedésre jogosult személyek, illetve vezetők
értesítése.
Az iskola épülete egy 5 szintes épületből és egy földszintes (tornacsarnok+ebédlő)
részből áll. A két részt acélfolyosó köti össze. Az ötszintes épületben egy lépcsőház és
két személyfelvonó van.
A létesítményben tartózkodó személyek száma:
Dolgozó:
105 fő
Tanuló:
1360 fő
Éjjel az épületben egy fő biztonsági őr tartózkodik.
Intézkedés tűz esetén:
Tűzjelzés az iskolán belül:
- Hosszú-rövid csengetés ismételve, valamint a tűzet észlelő dolgozó, tanuló hangos
határozott, de nem pánikot keltő kiabálással jelezze a tüzet a közelben állóknak.
Haladéktalanul értesítse az igazgatóságot, ill. a főportát. A főportai bejárati ajtó
állandóan nyitva az összes többi zárva van.
Tűzjelzés a tűzoltóság felé:
Segélyhívó telefonszám:
105.
Tel.:
42/404-444
A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:
1. a tűzeset pontos helyét (Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium Nyíregyháza Ungvár sétány 12.sz. )
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

a tűz az épület mely részében keletkezett
mi ég, mit veszélyeztet
emberélet van-e veszélyben
a tűz terjedelmét és a veszélyeztetett területeket
az épület rendeltetését, szintek számát
a jelző személy adatait, a használt telefonkészülék számát

Tűzjelzés utáni feladatok:
1.
2.
3.
4.
5.

a tűzoltás megkezdése
az iskola területén tartózkodók értesítése, riasztása
a zárt helyiségek kulcsinak az előkészítése
a helyszínre érkező tűzoltók munkájának segítése (helyismeret)
indokolt estben a mentők(tel.:104, a rendőrség (tel.:107) értesítése

A tűzesetről azonnal értesíteni kell:
•
•
•
•
•

Igazgató :
Gazdasági vezető
Rektor:
Tűzvédelmi vezető:
Rendészeti vezető:

Komáromi István
tel. 06 30303 92 91
Szatmáriné Szilágyi Karolina 06 30 535-0229
Dr Jánosi Zoltán
tel. 06 30 349 72 49
Móré Sándor
tel. 06 30 998 05 95
Sipos István
tel. 06 30 684 54 51

Az intézmény kiürítésének rendje
Az iskola emeleti szintjeiről csak a lépcsőházon keresztül van lehetősé a kijutásra a
földszinti kijáratokon keresztül. Az öt kijárat közül négy be van zárva. Ezeknek az
ajtóknak a kulcsai a falon elhelyezett betörhető üvegű dobozban vannak, mellettük
üvegtörő kalapáccsal. A tűz jelzését illetve észlelését követően, a fent leírt
kijáratokhoz legközelebbi tanteremben órát adó tanár feladata a kalapáccsal az üveget
betörni és az ajtót kinyitni. Az épület kiürítéséhez a lifteket nem lehet igénybe venni,
mivel azok nem biztonsági liftek.
A dolgozók, hallgatók feladatai:
A tüzet észlelő dolgozók,- amennyiben gyerekek felügyeletével nincsenek megbízvaa riasztást, tűzjelzést követően vagy azzal egy időben, a tűz nagyságától függően meg
kell kezdeni a tűz oltását az épületekben készenlétben tartott kézi tűzoltó
készülékekkel, illetve megfelelő áramtalanítás után a fali tűzcsapok használatával.
A tűzoltás során ügyelni kell arra, hogy a beavatkozó ne sértse vagy veszélyeztesse
saját-, és mások életét, testi épségét, egészségét.
Az ügyeletes portai dolgozók feladata: kinyitni a főbejárati ajtót. Előkészíti a tűz által
veszélyeztetett, lezárt helyiségek kulcsait illetve a Tűzriadó Tervet tartalmazó
borítékot.
Indokolt esetben a portás illetve éjszaka a biztonsági őr végzi el a főportán lévő
„Tűzvédelmi főkapcsolóval” az intézmény áramtalanítását.
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