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A Szent István Gimnázium tűzvédelmi szabályzata 

Az 1996: XXXI. tv és a belügyminiszter 30/1996. (XII. 6) BM rendelete meghatározza a tűz-
rendészettel kapcsolatos tennivalókat. 

Tűz esetén a követendő eljárás 
Azonnal értesíteni kell telefonon  
 a tűzoltóságot: 105, vagy 321-62-16 
 a tűzrendészeti megbízottat: Harangozó Anna 
 az intézmény vezetőjét: Lázár Tibor 
 a felettes hatóságot: Bp. Zugló Önkormányzat, Művelődési Ügyosz-

tály; tel: 467-2302 

Általános tűzrendészeti előírások 

Oktatás 
 1. A szabályzatban foglaltakat minden munkavállalónak meg kell ismernie. A 

szervezett oktatás évente  augusztusban van. 
• Az oktatást a tűzvédelmi felelős tartja. 
• Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban rögzíteni kell, és az érintettek alá-

írásukkal igazolják. 
 2. A tűzvédelmi feladatokat a tűzvédelmi felelős látja el írásbeli megbízás alap-

ján. Feladata: 
• ellátja a tűzvédelemmel kapcsolatos munkavállalói oktatást 
• vezeti és ellenőrzi az oktatási naplót 
• az évenkénti intézményi bejáráson részt vesz 
• havonta ellenőrzi a tűzjelző központot. 

 3. A tanulók tűzvédelmi oktatását szeptember első osztályfőnöki óráján az osz-
tályfőnök végzi. Az oktatás tényét a haladási naplóban rögzíteni kell. 

 4. Szülői értekezleten legalább tanévenként egyszer a szülőket tájékoztatni kell a 
tűzrendészeti utasításokról, figyelmüket fel kell hívni az iskolában előfordulha-
tó tűzveszélyre és az ellene való védekezésre. 

Közlekedési utak: 
 1. A közlekedési utakat, kijáratokat, lépcsőket, vészkijáratokat, a tűzoltó felszere-

léseket és az azokhoz vezető utakat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. 
 Felelős: karbantartó 

 2. A vészkijáratokat rendeltetésszerű "Vészkijárat" jelzőtáblákkal kell ellátni, és 
az ajtó kulcsának másodpéldányát az ajtó közelében, üvegajtós kis szekrényben 
kell elhelyezni. 

 Felelős: gondnok 
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Fűtés 
A kazánházban az oda beosztott dolgozón kívül más személynek tartózkodni tilos, a gázfoga-
dó helyiségben éghető anyagot tárolni tilos. 
 Felelős: fűtő 

Világítás, elektromos berendezés 
 1. Az elektromos berendezések összes biztosítékait, mérőórákat, kézi kapcsolókat 

védőszekrénnyel kell ellátni, és a szekrényeket állandóan zárva kell tartani. 
 2. Meghibásodott elektromos berendezést megjavításig üzemeltetni tilos 
 3. Használaton kívüli elektromos vezetéket le kell szerelni. 

 Felelős: karbantartó 
 4. A napi munka befejezésekor és munkaszüneti napok idejére a technika, fizika, 

kémia helyiségek elektromos hálózatát áramtalanítani kell. 
 Felelős: az oda beosztott pedagó-

gus, ill. takarítónő 
 5. Túlméretezett biztosítékokat alkalmazni nem szabad.  

 Felelős: karbantartó 
 6. Elektromos főző alá éghetetlen anyagú alátétet kell elhelyezni. 
 7. Az elektromos elosztó dobozokat záró fedéllel kell ellátni. 

 Felelős: karbantartó 

Takarítás, tisztántartás 
 1. A helyiségek szükség szerinti takarításáról, állandó tisztántartásáról gondos-

kodni kell. 
 2. A helyiségekben hulladék anyagot (szemetet) tárolni tilos. 
 3. A hulladék anyagokat csak az erre a célra rendszeresített tárolóban szabad tá-

rolni. 
 Felelős: takarítók 

Tűzoltó felszerelések 
1. A tűzoltás céljára az épület folyosóin emeletszintenként megfelelő számú poroltó ké-

szüléket kell elhelyezni. 
2. A meglevő fali tűzcsapokat az MSz. 15606. sz. szabványnak megfelelően a tűzcsap-

szekrényekkel és 20-20 m-es 52 mm-es átmérőjű tömlőkkel, valamint sugár-
csövekkel kell felszerelni. A tűzcsapokat és szerelvényeket, a tűzoltó készülé-
keket, az M.Sz. szabványnak megfelelően karban kell tartani. 

 Felelős: gazdasági vezető 
 3. A tűzoltó készülékeket az M.Sz 1041. sz. szabványnak megfelelően a falra kell 

függeszteni a kijelölt helyeken. 
 4. A tűzoltó készülékek kezelésére és a helyes tűzjelzésre a helyiségek dolgozóit 

ki kell oktatni.  
 Felelős: tűzvédelmi felelős 
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 5. A tűzoltó készülékeket és egyéb eszközöket (homok, víz stb.) eltorlaszolni, 
vagy azokat rendeltetésüktől eltérő célra használni tilos. 

 Felelős: karbantartó 
 6. A padlástérben könnyen gyúló és tűzveszélyes anyagokat tárolni tilos. A pad-

lásterek lomtalanításáról gondoskodni kell. 
 Felelős: karbantartó 

Karbantartó műhely 
 1. Az enyv melegítése csak duplafalú vizes edényben történhet. Az enyv-

melegítés befejezése után a melegítő gázrezsó csapját minden esetben el kell 
zárni. 

 2. A karbantartó műhelyben (és a gépműhelyben) a napi munkálatokból eredő 
forgácsot, fűrészport, fahulladékot a napi munka befejezése előtt össze kell ta-
karítani és azt a helyiségből el kell távolítani. 

 3. A gépműhelyben az elektromos motorokat védőburkolattal kell ellátni. A gé-
pet, a motorokat hetenként két alkalommal portalanítani kell. 

 4. Az asztalosműhelyben és a gépműhelyben csak a napi szükségletnek megfelelő 
mennyiségű nyersanyagot szabad tárolni. 

 Felelős: karbantartó 
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1. sz. melléklet 
Tűzriadó terv 

a) Tűzjelzés: 
A tűzjelzést szaggatott csengetéssel, és az iskolarádión keresztül történő hangjelzéssel jelez-
zük. A riadót az intézmény felügyeletét ellátó igazgató, vagy ig. helyettes adja le. 
A riadó elhangzása után az osztályokban tanító pedagógusok vezetésével a tanulók osztályon-
ként a mellékelt levonulási terv szerint elhagyják az épületet és felsorakoznak az iskola sport-
udvarán. 

b) A létesítmény elhagyásának módja: 
• A hátsó lépcsőházon vonulnak le a tornatermi kijáraton át hagyják el az épületet, 

és a sportudvaron sorakoznak fel: 
• III. em.: oktatás technika, angol szertár, Csontváry 
• II. em.: Turán, Herman, Biológia, Irinyi, Kémia tanári 
• I. em.: Ady, Babits, Galilei, Eötvös, fizika labor, tanári 
• szt.: József A., Radnóti, Zrínyi, Arany, kis tornaterem, pingpong terem, le-

ányöltöző. 
• A nagy tornateremből és fiú öltözőből a nagy tornatermi kijáraton keresztül vo-

nulnak ki a sportudvarra. 
• A felvonós lépcsőházon keresztül az ebédlő felé a hátsó kijáraton hagyják el az 

épületet, és a sportudvaron felsorakoznak: 
• III. em.: Balzac, Dante, Shakespeare, Heine, Csehov 
• II. em.: Erdős, Moliére, Puskin, Hemingway, Neumann 
• I. em.: Kossuth, Riesz, Kalmár, Bolyai 
• Fszt.: Petőfi  

• A főlépcsőházban vonulnak le, a büfé melletti kijáraton keresztül hagyják el az 
épületet, és a sportudvaron felsorakoznak. 

• II. em.: Kodály, Körösi, Bartók, Fejér 
• I. em.: irodák, tanári könyvtár 
• Fszt.: Széchenyi, Konorót, konyha, orvosi, műhely, bentlakó. 

• Saját kijáraton lehet az udvarra menni: 
• Alagsor: lány kondi terem, klub I, klub II. 

c) A tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalói: 
• A legközelebbi  tűzoltó készülékkel hozzá kell fogni a tűz oltásához, ha szükséges 

az élet mentéséhez. 
• Az órát tartó tanár a tanulókat vezeti le a megadott útvonalon. 
• A fűtő áramtalanítja a berendezéseket, a portás a főkapcsolót szabaddá teszi. 

d) A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását évente gyakoroltatni és 
annak eredményét írásban rögzíteni kell. 



Szent István Gimnázium 
1146 BUDAPEST Ajtósi Dürer sor 15. 

 
Elfogadva: 2006. január 25. 

 Szervezeti és működési szabályzat 10. sz. melléklet, oldalszám: 5/5 
 

 

2. sz. melléklet 
Tűzjelző központ kezelési utasítás 

 1. A tűzjelző központon zöld lámpa jelzi a bekapcsolt üzemkész állapotot. Alap-
helyzetben minden nyugtázó és kikapcsoló gomb fekete. Kikapcsolt állapotban 
a nyomógomb színe piros: ekkor a távjelzés nem működik! 

 2. A tűzjelzés villogó piros lámpával és szaggatott magas hanggal, a hibajelzés 
sárga lámpával és folyamatos mély hanggal jelentkezik. 

 3. Hangjelzések megszüntetése: a jelzést adó egység világító lámpájához tartozó 
nyugtázó gombot benyomjuk. Ezután a hangtörlés (fekete) gombját benyomva 
a hang megszűnik. A nyugtázó gomb maradjon benyomott állapotban (zöld 
szín). Nyugtázáskor a piros vészjelző lámpa villogása megszűnik, folyamato-
san világít. 

 4. A jelzést követően töröljük a hangjelzést, értesítjük – a jelzésnek megfelelően – 
az illetékeseket, majd jegyezzük be a történteket a tűzjelző berendezés naplójá-
ba. 

A tűzjelző megszólalása után a fentiek elvégzése után meg kell győződni arról, hogy valóban 
tűz van-e, vagy valamilyen egyéb ok miatt következett be a jelzés. 

Tűz esetén értesítendő: 
 Tűzoltóság: 105 
 Tűzvédelmi megbízott: Harangozó Anna 
 Igazgató: Lázár Tibor 
A tűzjelző megszólalása esetén az alábbi személyek kötelesek eljárni: 
 21 órától 8 óráig bentlakó 
 8 órától 21 óráig Lázár Tibor igazgató 


