BZSH Külkereskedelmi Szakgimnázium Tűzvédelmi Házirend
1/8

2019. szeptember 21.

Tűzvédelmi és Munkavédelmi Házirend
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. §-a és a

Bérbeadó által kiadott Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezése szerint a BZSH Külkereskedelmi
Szakgimnázium, a továbbiakban Iskola területére, az alábbi

Tűzvédelmi és Munkavédelmi Házirendet, mint egységes szabályzatot
kiadom.
A szabályzat előírásainak alkalmazása az Iskola valamennyi dolgozójára és hallgatójára valamennyi
funkcionális-, és egyéb egységére, továbbá minden területén munkát végző külső cég dolgozóira
egyaránt vonatkozik.
A szabályzatban foglaltak megszegése fegyelmi felelősségre vonást, súlyosabb esetben szabálysértést
von maga után.
Budapest,2019.szeptember 21.

Salusinszky András
iskolaigazgató
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A Szabályzat hatálya
1.1.
Területi hatálya
Jelen Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban TSz.) területi hatálya kiterjed az Iskola bérleményében lévő
helyiségekre.
1.2.
Személyi hatálya
A TSz személyi hatálya kiterjed az Iskola állományába tartozó, vagy szerződéses viszony alapján
munkát végző alkalmazottakra, valamint az 1.1. pontban meghatározott területen tartózkodókra.
1.3.
Időbeni hatálya
A TSz időbeni hatálya a fedőlapon szereplő időponttól (2017. szeptember 21-től) visszavonásig terjed.
1.4.
Tárgyi hatálya
Jelen szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az 1.1. pontban ismertetett területen végzett minden olyan
tevékenységre és tárolásra, melyek során tűz keletkezésére lehet számítani.
2.Tanulók feladata a tűz megelőzése érdekében
- A saját és közös területeken a rendet és tisztaságot tartani, és megelőzni illetve
megszüntetni minden olyan körülményt, ami tűz okozója lehet
- a tűzvédelmi előírásokat a Tűzvédelmi Házirendben előírtakat betartani és a tűz oltására
vonatkozó tudnivalókat elsajátítani és szükség esetén alkalmazni
- a tudomására jutott vagy észlelt tűzvédelmi hiányosságokról a z Iskola
vezetőségéthaladéktalanul tájékoztatni.
- Ha tüzet észlel, a rendelkezésre álló tűzoltó készülék segítségével a tűz oltását köteles
megkezdeni
3. Általános érvényű és eseti tűzvédelmi használati szabályok és előírások
3.1 Általános használati szabályok (OTSZ szerint)
Az épületet, helyiséget csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési) engedélyben megállapított
rendeltetésnek megfelelően szabad használni.
Rendszeresen ellenőrizni kell:
b) gyúlékony anyagok eltávolítását,
d) közlekedési utak, vészkijáratok szabadon hagyását,
e) áramtalanítás végrehajtását,
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f) vízcsapok, közművek elzárását,
g) nyílászárók lezárását,
h) anyagok előírás szerinti tárolását,
i) tűzoltó készülékek, berendezések, vízforrások hozzáférhetőségét.
A közmű nyitó- és zárószerkezet, valamint a tűzvédelmi berendezés és a tűzjelző helyét jól láthatóan
meg kell jelölni.
3.2 Dohányzás
Égő dohányneműt, gyufát tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol tüzet okozhat.
Dohányozni, nyílt lángot használni csak az erre kijelölt helyen szabad.
Az Iskola és Bérlemény egész területén a dohányzás tilos.
3.3 Tűzoltási felvonulási út, terület és egyéb utak
A létesítmény közlekedési és vízszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan
állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
Az építményben, helyiségben a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó és záró, valamint a
tűzjelző, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a belső közlekedési
utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
3.4 Kiürítés
A helyiség, a tűzszakasz és az építmény kiürítési útvonalait, valamint az azokon elhelyezett kijáratokat,
útvonalakat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg is tilos!
3..5. Tüzelő-, fűtőberendezések
A tüzelő- és fűtőberendezés, valamint a környezetében lévő éghető anyag között olyan távolságot kell
megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet
a legnagyobb hő terheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási
veszélyt. Ez a távolság gáztüzelésű berendezés esetén nem lehet kisebb, mint 50cm.
. A fűtőtesteken éghető anyagot tárolni tilos!
3.6 Villamos berendezés
A villamos berendezések szerelését, javítását, karbantartását és felülvizsgálatát csak villamos
szakember végezheti, aki tűzvédelmi szakvizsgával is rendelkezik.
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A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az környezetére
tűzveszélyt ne jelentsen
3.7. Tűzjelző berendezés
A létesítményen belül tűzjelző berendezés van kiépítve.
A helyiségekben keletkező füstöt érzékelve, azonnal automatikusan beindítja a tűz jelzését hallható
szirénát.
3.8. Tűzoltó készülékek és felszerelések
Tűzoltó készüléket csak tűz oltása esetén szabad a helyükről eltávolítani.
Az azonnali használhatóság érdekében az utat és az elérhetőségét mindenkor biztosítani kell,
üzemképes állapotban kell tartani, azokat helyükről eltávolítani vagy rendeltetésüktől eltérő célra
használni nem szabad.
3.9.. Lépcsőházak, közlekedők tűzvédelmi utasítása
 Tűz esetén a Tűzriadó Terv- ben előírtak szerint kell a tűzoltási menekítési feladatokat
végrehajtani.
 A kijáratokat, közlekedési utakat elektromos kapcsoló szekrényeket, még átmenetileg sem
szabad eltorlaszolni
 A közlekedési utakat szabadon kell hagyni.
 A folyosón tárgyi eszközt, használati tárgyat tárolni nem szabad.
3.10.. Tűzjelzés
Minden magyar állampolgárnak és az Iskolában tartózkodónak az általa észlelt vagy
tudomására jutott tűz esetén:


Azonnal értesíteni kell a tűzoltókat és ezzel egy időben gondoskodni kell minden dolgozó és az
épületben tartózkodó ember értesítéséről.



A tűzjelzést követően ki kell nyitni a bejárati ajtókat és biztosítani kell a kiérkező tűzoltóság
zavartalan bejutását. A kiérkező tűzoltóság vezetőjét tájékoztatni kell a kialakult helyzetről, a tűz
helyszínéről, a közművek elzáróinak a helyéről.



A gyors és szakszerű tűzjelzés érdekében a telefon mellett ki kell függeszteni a mentők,
tűzoltóság és a rendőrség telefonszámát.



A tűzjelzést követően intézkedni kell a közművek elzárhatóságáról a tűzoltás vezetőjének
utasítása alapján.



Értesíteni kell az érintetteket
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Aki tüzet vagy közvetlen veszélyhelyzetet tapasztal, vagy arról tudomást szerzett azt azonnal
köteles jelenteni
Az élet és vagyonvédelem érdekében az alábbi feladatokat kell gyorsan és szakszerűen
végrehajtani:
A tűzjelzés módja
Hangos kiabálással: TŰZ VAN! Felkiáltással, történhet
A tüzet észlelőnek a tűzjelzés vétele után a Biztonsági és Porta szolgálat illetve a tűzoltóság felé
telefonon kell haladéktalanul jelezni az eseményt.
A 105-ös vagy a 112- es telefonszámon
A tűzjelzésnek minden esetben tartalmaznia kell:


a tűzeset (vagy káreset) pontos helyét (cím, kerület, házszám, stb.)



mi ég, milyen káreset történt, (melyik épületben, melyik épület-szinten történt a
káreset



emberélet van-e veszélyben



jelző neve, a jelzésre használt távbeszélő száma



milyen intézkedés történt a tűz lokalizációjára illetve oltására

A jelzés utáni intézkedések:.


Az Iskola területén tartózkodók kiértesítése



Irodai dolgozók értesítése



Belső kiértesítés
A tűzriasztás és menekítés lebonyolítása

Az Iskola teljes kiürítését az Iskola vezetője, vagy a Biztonsági Szolgálat Porta szolgálat vezetője,
az épület Gondnoka irányítja.
Feladatok


Áramtalanítás



Gázelzárás
A bejövő főelzáró szerelvénnyel



Kijáratok, vészkijáratok
Azonnali nyitása, használatra alkalmassá tétele
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Tűz lokalizálása
A kézi tűzoltó készülékek segítségével a tüzet észlelő személy feladata
A kiépített tűzcsapot csak a kiérkezett tűzoltóság egysége használhatja



Magatartás, menekülés, menekítés esetén
A menekülés során fegyelmezetten egymást nem megelőzve a kijelőlt útvonalon haladva kell az
épületet elhagyni

A tűzriadó tervet egy évben egy alkalommal gyakoroltatni kell,az oktatásokon a dolgozókkal meg kell
ismertetni.
Kiürítési menete
Fő menekülési útvonalak:
Emeletek
Az irodák és a foglalkoztatók területéről a központi folyosón keresztül a lépcsőházon
át a főbejáraton el kell hagyni az épületet
Földszint
A földszinten lévő helyiségekből a folyosón haladva a főbejáraton át lehet menekülni
Az alagsorból közvetlenül az utcára kell elhagyni az épületet.
A haladási irányok a mellékletben szereplő szintenkénti helyszínrajzon lettek bejelölve.
Kiürítés lebonyolítása
Minden terület vezetője felelős az ott tartózkodók rendezett, pánikmentes
levonulásáért.
Az emeleten tartózkodó munkavállalók kettes oszlopba rendezve haladjanak a
lépcsőházon át a kijelölt útvonalon az utcára.
4. Tanulók feladata a munkabalesetek megelőzése érdekében.
A munkavédelmi törvény előírása szerint „Az iskolarendszerű oktatás, a nevelés keretében a tanulókat és a
hallgatókat meg kell ismertetni a biztonságos életvitel, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés alapvető szabályaival.
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4.1.Az Iskolai oktatásban csak előzetes alkalmassága orvosi vizsgálattal rendelkező hallgató részesülhet
A tanórákon józan, egészséges állapotban kell megjelenni és jelen lenni.
4.2. Drog, szeszes ital és egyéb tiltott szerek behozatala tilos!
4.3. A közlekedőkön és a folyosón valamint a belső terekben fegyelmezetten balesetéét megelőző sebességgel
szabad közlekedni.
4.4.Az ablakokon és a szintelválasztó nyílászárókat csak rendeltetésszerűen szabad használni.
4.5.A számítógépek és egyéb technikai eszközök használata csak az Iskola által megengedett módon
lehetséges.
4.6.Az iskola területén sérülést vagy balesetet szenvedett hallgató azonnal jelentse az eseményt az Iskola
vezetőségének. Amennyiben az iskola előtti terülne történt az esemény azt is be kell jelentenie.


-a sérülést (időt, helyet, körülményt) rögzíteni kell.



ha orvosi ellátás szükséges azt vagy a helyszínen található elsősegély láda használatával vagy a
kiérkező mentők segítségével kell megoldani



az orvosi beavatkozás szükséges és a felgyógyulás 3 napnál hosszabb időt vesz igénybe, az Iskola
munkabaleseti jegyzőkönyvet köteles kitölteni. és a szakhatóság felé jelentenie kell az eseményt.
Ennek elmulasztása bírságot von maga után.

4.7.A rendet, tisztaságot minden hallgató köteles megtartani. Ez a mellékhelyiségekre is vonatkozik.
4.8. Szemetet, ételmaradékot a tantermekben hagyni tilos a higiénés előírások betartása minden hallgatóra
nézve kötelező.
4.9. Ételmaradékot a szemétbe dobni tilos. A szelektív gyűjtéssel a higiéné megóvása minden hallgató
kötelessége és közöség együttes érdeke.
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a BZSH Külkereskedelmi Szakiskola által kiadott i Tűzvédelmi és Munkavédelmi Házirendet mint az iskola
hallgatójaként érintett személy elolvastam azt megértettem.
Ennek betartását és alkalmazását kötelességemnek tartom. .
Ezt ezen ív aláírásával íven igazolom.

Sorszám

Név

Aláírás
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