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Tűzriadó, Kiürítési és Bombariadó Terv
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló, többszörösen módosított
1996. évi XXXI. törvény 19. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a 33/1999 /IX. 24/ BM
rendelettel módosított, valamint a 30/ 1996. (XII. 6.) BM rendelet 4. § (1) bekezdésének b) pontja
meghatározza, hogy a MŰVELŐDÉSI, OKTATÁSI, KULTURÁLIS, SPORT, EGÉSZSÉGÜGYI és
SZOCIÁLIS LÉTESÍTMÉNYEKRE TŰZRIADÓ TERV - et kell készíteni.
Fentiek alapján a Nyíregyházi SZC SIPKAY BARNA Technikum területére kötelező TŰZRIADÓ
TERV készítése. A tanintézményben dolgozó személyek, tanuló és a kollégiumban lakó diákok,
testi épsége, az élet-, és vagyonbiztonság érdekében az intézményre kiadom az alábbi általános
Tűzriadó, Kiürítési és Bombariadó Tervet:
A terv célja:
Az alkalmazottak ismerjék meg, hogy egy esetleges tűzeset, bombariadó során milyen teendőik
vannak.
A terv tartalma:
1. Tűzjelzés módja, tartalmi követelményei.
2. Bombariadó jelzése.
3. A veszélyeztetett helyen tartózkodók riasztása.
4. Az intézmény intézkedésére jogosult vezetője.
5. A dolgozók feladatai tűz esetén.
6. A dolgozók feladatai bombariadó esetén.
7. Elsőnek kiérkező vezető (vezetők) feladata.
8. A helyszínrajz a tervezett menekülési útvonalak, tűzvédelmi berendezések és eszközök
helyének, valamint a közművek fő- és szakaszoló szerelvényeinek feltüntetésével.
Tűzjelzés
Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a hívásfogadó
központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének vagy a tűzoltóságnak (a
továbbiakban: jelzésfogadó), vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a
mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának (közös
önkormányzati hivatalnak).
Továbbá köteles a tüzet jelezni a tűz által veszélyeztetett helyen tartózkodóknak, az Intézmény
dolgozóinak, és a diákoknak. A tűzről értesíteni kell az Intézmény vezetőinek ezen tervben
meghatározott körét.
Segélyhívás /tűzjelzés is/ telefonon a következő hívószámokon adható:

Segélyhívó központ telefonszáma: 112
(nemzetközi segélyhívó szám)

-

Katasztrófavédelem /Tűzoltóság/
Rendőrség
Mentők

segélyhívó szám:
segélyhívó szám:
segélyhívó szám:

105
107
104
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A tűzjelzéskor az alábbi adatokat kell közölni:
 Tűzeset, káreset pontos helye (cím)
 Mi ég, milyen anyag, épület stb., milyen terjedelemben (m 2)
 Emberélet van-e veszélyben
 Jelző személy neve, jelzésre használt telefonkészülék száma

A tűzjelzés fogadásakor - a tűzoltási, műszaki mentési, hatósági feladat végrehajtása érdekében - a
jelzésfogadó a tudomására jutott vagy a bejelentő által közölt alábbi adatokat rögzíti:

a) a bejelentő nevét,
b) a bejelentő telefonszámát, ennek hiányában lakcímét,
c) a bejelentéskor használt telefonszámhoz tartozó előfizető nevét, címét,
d) a bejelentő által használt telefonállomás azonosított adatait,
e) a hívások rögzített tartalmát, a tűzoltási, műszaki mentési feladatot indokoló esemény helyét és
jellegét, a személyi sérülés, haláleset adatait,

f) a műveletirányítás által szükségesnek tartott további, személyes adatnak nem minősülő
információt.
A tűz észlelésével és a Segélyhívó Központ /Katasztrófavédelem/ felé történő jelzéssel egy időben
haladéktalanul riasztani kell a tűz által érintett tanintézményben tartózkodó oktatókat, dolgozókat, a
technikai személyzetet és természetesen elsősorban a diákokat.

A személyek, diákok belső közvetlen riasztását a TANINTÉZMÉNYBEN keletkezett tűz esetében,
tanítási idő alatt a „TŰZ VAN!... TŰZ VAN!...” tűzilármával, kiáltásokkal és pontosan 60,0 másodpercig
tartó, szaggatott csengőszóval kell végrehajtani.
Törekedni kell arra, hogy a tűz által érintett oktatási, nevelési és/vagy lakás célját szolgáló
intézményegységből az iskolai diákokat, az oktatók vezetésével szervezett körülmények között, a
lehető legrövidebb úton és idő alatt, védett épületrészbe, vagy a szabadba (udvar, utca)
biztonságosan kimenekítsék! KERÜLNI KELL a PÁNIKHANGULAT KIALAKULÁSÁT!
Elsősorban az épületek földszinti helyiségeiből - ha a folyosón át való menekülést, menekítést a tűz
elzárta - a szabadba nyíló ablakokon keresztül kell /ha van rá lehetőség/ a diákokat kimenekíteni.
Amennyiben emeleti helyiséget a folyosón való tűz, vagy a nagy füst miatt nem lehet biztonságosan
elhagyni, úgy az adott helyiség ajtónyílásait a beáramló füst megakadályozása érdekében nedves
textíliával kell eltömíteni és meg kell várni a kiérkező hivatásos tűzoltó egységek szakszerű
beavatkozását, mentési tevékenységét!
A KIÜRÍTÉST a TŰZ ÁLTAL ÉRINTETT INTÉZMÉNY ESETÉBEN LEHETŐLEG TÖKÉLETES
HELYISMERETTEL RENDELKEZŐ, ILLETVE AZ ADOTT ÉPÜLET, INTÉZMÉNY
KIÜRÍTÉSÉRE KIOKTATOTT, EZZEL MEGBÍZOTT SZEMÉLY IRÁNYÍTSA, VÉGEZZE,
VÉGEZTESSE!
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Bombariadó jelzése
A bombariadóra, robbanásveszélyre utaló jelzést, információt haladéktalanul továbbítani kell a
SEGÉLYHÍVÓ KÖZPONTBA /Rendőrségre/, a 112-es vagy a 107-es telefonszámon.
A rendőrségtől kapott utasítás alapján, vagy saját hatáskörben azonnal végre kell hajtani a riasztást.
A veszélyeztetett helyen tartózkodók riasztása:
 Hangos szóval, „Tűz van”, vagy „Bombariadó” kiáltással.

Az intézmény intézkedésére jogosult vezetője, aki tűz esetén értesítendő:
 Igazgató:

Tóthné Zsigó Zita Katalin

tel.: 06/30 692-3686

 Igazgató helyettes:

Takács Zoltán

tel.: 06/30 947-8257

 Igazgató helyettes:

Dr. Hegedűsné Varga Zsuzsanna

tel.: 06/30 436-6246

 Igazgató helyettes:

Polgár Lajos

tel.: 06/30 948-8977

 Gondnok:

Pásztor Gyöngyvér

tel.: 06/70 199-5696

A tűzesetről a tűzoltóság értesítésével párhuzamosan minden esetben értesíteni kell a Nyíregyházi
Szakképzési Centrum vezetését /mint fenntartót/, valamint a tűzvédelmi megbízottat (Holes István
tűzoltósági tanácsost. Tel: (06/20 364-5154)
A dolgozók feladatai tűz esetén:
1. A tűz észlelése után jelezni a tüzet a Segélyhívó Központba /Katasztrófavédelem/, és a tűz
környezetében lévő oktatói és tanulói állományt, majd az épületben lévőket értesíteni.
2. Riasztás után azonnal kinyitni minden szabadba vezető kijáratot, teljes szélességben.
3. A veszélyeztetett helyet minden alkalmazott és tanuló köteles azonnal elhagyni.
4. El kell végezni a feszültség mentesítést.
5. Lehetőség szerint meg kell kezdeni a sérült, veszélyben lévő személyek mentését és értesíteni
kell a mentőket.
6. A rendelkezésre álló eszközökkel meg kell kísérelni a tűz továbbterjedésének
megakadályozását, a tűz oltását.
7. A tűz oltása során ügyelni kell arra, hogy a beavatkozó ne veszélyeztesse saját és mások testi
épségét.
8. Azok a személyek, akik a tűzoltásban és mentésben nem vesznek részt, az épület elhagyása
után menjenek a kijelölt gyülekező helyre.
9. Amennyiben tudomásuk van arról, hogy a tűz által veszélyeztetett helyiségekben személyek
rekedtek, vagy ennek valószínűsége fennáll, értesítsék erről a kiérkező tűzoltókat.
10. Az épületekbe visszatérni csak a tűz eloltását követően, a tűzoltás vezető engedélyével
szabad.
11. A füstben, vagy tűzben sérült személyeket elsősegélyben kell részesíteni, majd átadni a
mentőknek.
12. 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.
A TŰZOLTÁST MEGELŐZŐ MŰSZAKI INTÉZKEDÉSEK:
Amennyiben kiterjedőben lévő, nagyobb tűz esetére van kilátás, úgy a tűzjelzéssel riasztással, épület
kiürítésének megkezdésével egy időben, de még a tűzoltás megkezdése előtt az alábbi műszaki
intézkedések végrehajtása kötelező:
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A tűz által érintett intézményegység területének áramtalanítása.
Feszültség mentesítés:

A tanintézmény főbejáratánál, a portásfülke melletti takarítói szobában, felirattal jelölve.
Az áramtalanítást lehetőleg megfelelő helyismerettel rendelkező, arra kioktatott
személy végezze!
Gázelzáró főcsap:

Az Ószőlő utcai hátsó bejárat felől, a tanulmányi épület mellett a lépcsőlejárónál.

Kivonulási rend
Kiürítés helye: - az udvari bejáraton keresztül a sportpálya
- az utcai bejáraton keresztül az épület előtti parkoló
A létszám ellenőrzésért felelős: az adott osztályban tanító pedagógus, aki a létszám adatokat jelzi a
kiürítést elrendelő vezetőnek.
Kiürítés elrendelése esetén a tanulók figyelmét fel kell hívni az időjárási viszonyoknak megfelelő
ruházat felvételére (ami időkésedelemmel nem jár), valamint az azonnal kézbe vehető tárgyaik
mentésére

Földszint: - keleti főbejáraton távoznak: 6,7,8,9-es tanteremben lévő osztályok.
- nyugati, udvar felőli bejáraton távoznak : 1,2,3,4,5-ös tanteremben
lévő osztályok.
I. Emelet: - a lépcső jobb oldalán haladva a keleti főbejáraton távoznak:
a 14,13,12,11-es tanteremben lévő osztályok.
- a lépcső bal oldalán haladva a nyugati, udvar felöli bejáraton távoznak:
a 15, 16, 17-es tanteremben lévő osztályok.
II. Emelet: - a lépcső jobb oldalán haladva a keleti főbejáraton távoznak:
a nyelvi-, számítógépes termekben, tanirodában és a 27-es tanteremben lévő osztályok.
- a lépcső bal oldalán haladva a nyugati, udvar felőli bejáraton távoznak:
a természettudományi előadóban, 19, 20, 21, 29, 28-as tanteremben lévő osztályok.
Tornaterem: - az ebédlő melletti kijárati ajtón távoznak: a tanulók a testnevelők vezetésével
10-es tanterem: - a kollégium főbejáratánál hagyják el az épületet.
Kollégium épületében lévő tantermek:
- a kollégiumi főbejáraton hagyják el az épületet:
a 31, 32, 33,34-es tanteremben lévő osztályok.
- az ebédlő melletti kijáraton hagyják el az épületet:
a 35, 36, 37-es tanteremben lévő osztályok.
Kabinetek:- a kabinetekben gyakorlati foglalkozáson lévő tanulók a gyakorlati
oktatók vezetésével a konyha hátsó bejáratánál távoznak az épületből.
Kollégium szobák: - az ebédlő melletti kijáraton távoznak:
a nyugati oldalon lévő szobák tanulói.
- a kollégiumi főbejáraton távoznak:
a keleti oldal szobáiban elhelyezett tanulók

A levonulás alatt a lépcsőn az egyirányú közlekedés a kötelező!
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A nevelő a kiürítés idején az útvonalat megváltoztathatja, ha ezzel gyorsítja az épület elhagyását,
illetve nem zavarja más osztályok kivonulását.
A tűz helyének ismeretében a kiürítési sorrendje megváltoztatható a körülményeknek megfelelően.
Ez a Kiürítési Terv az oktatás időtartamára érvényes.

Tűzoltás, mentés
Kisebb terjedelmű (1,0-2,0 m2) tüzek oltását az intézményegységekben rendelkezésre álló tűzoltó
készülékekkel kell megkezdeni, végezni. Törekedni kell a tűz kezdeti fázisban való eloltására!
A tűz oltását és az anyagi javak mentését elsősorban a helyszínen lévő, illetve oda érkező férfiak
végezzék! Mindenki köteles az oltáshoz mentéshez, menekítéshez a tőle elvárható maximális eszmei
és fizikai segítséget megadni!
Fontos a tűzoltó készülékek készenléti helyeinek és kezelésének alapos, biztos ismerete! (oktatás!)
Nagyobb terjedelmű tűz esetén, felhasználható vízzel való oltásra a tanintézmény épületszintjei
folyosószakaszainak meghatározott részein lévő, megfelelően jelölt FALI TŰZCSAPOK.
VÍZZEL CSAK ÁRAMTALANÍTÁS UTÁN SZABAD TÜZET OLTANI!
Törekedni kell az anyagok mentésére, a tűz által még nem érintett, de veszélyeztetett ingóságok
biztonságos helyre történő szállítására. Az anyagok mentését a veszélyesebb tűzveszélyességi osztályú
illetve értékesebb anyagokkal, eszközökkel kell kezdeni, azok biztonságos helyre történő elszállításáról
kell először gondoskodni.
A tűz oltását és az anyagi javak mentését elsősorban a helyszínen lévő, illetve oda érkező férfiak
végezzék! Mindenki köteles az oltáshoz mentéshez, menekítéshez a tőle elvárható maximális eszmei
és fizikai segítséget megadni!
A kimentett értékek őrzéséért felelős:
Gondnok

Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóság egységei a tűz jelzését követően várhatóan 5 percen
belül a helyszínre érkeznek.
A tűzoltó egység parancsnokát röviden tájékoztatni kell:


A kialakult helyzetről, a már megtett, vagy még meg nem tett intézkedésekről (pl.
áramtalanítás, gáz elzárása, robbanásveszélyes anyagok helyzete, tűzoltás stádiuma,
társszervek értesítése stb.)



A tűz pontos helyéről, optimális megközelíthetőségéről, a legközelebbi vízvételi
lehetőségről (tűzcsap helye), tűzoltó készülékek, anyagok, fali tűzcsapok stb. helyéről, a
helyi veszélyforrásokról.

A RÖVID TÁJÉKOZTATÁST KÖVETŐEN MINDENKI KÖTELES a KIÉRKEZŐ EGYSÉGEK
PARANCSNOKÁNAK
(tűzoltásvezető)
UTASÍTÁSAIT
MARADÉKTALANUL
BETARTANI,
VÉGREHAJTANI!

MINDEN TŰZESETET – AZ ELOLTOTT VAGY EMBERI BEAVATKOZÁS NÉLKÜL
MEGSZÜNTEKET is – HALADÉKTALANUL JELENTENI KELL a HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI
TŰZOLTÓSÁGNAK, és a HELYSZÍNT – ELOLTOTT TŰZ ESETÉN is – a TŰZVIZSGÁLAT
MEGKEZDÉSÉIG VÁLTOZATLANUL KELL HAGYNI!
A TŰZJELZÉS ÁLLAMPOLGÁRI KÖTELESSÉG!
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A pedagógusok és tanulók feladatai bombariadó esetén:
Amennyiben bombaveszély jut tudomásukra, a jelzés után mindenki fegyelmezetten hagyja el
tartózkodási helyét és gyülekezzen az erre kijelölt helyen.
Elsőnek kiérkező vezető feladata:
1. Készüljön fel a tűzoltóság, rendőrség, mentők fogadására.
2. Intézkedjen a közművek szükség szerinti lezárásáról.
3. Gyűjtsön információkat a fennálló veszélyekről, a tűz körülményeiről, helyéről, nagyságáról,
terjedelméről, kiürítés folyamatáról, az épületben lévő személyek hollétéről, és ezekről
tájékoztassa a kiérkező tűzoltókat, rendőröket, valamint adja át nekik a tervet és a
helyszínrajzot.
4. Gondoskodjon az evakuált személyek ellátásáról, elhelyezéséről.
5. Intézkedjen a keletkezett károk felszámolásáról.

Ssz.

Veszélyforrások

Védekezési lehetőségek

Elektromos rendszer
1.

/Áram alatt levő berendezés tüzét
vízzel oltani TILOS!/

Gázhasználat
2.

/Tűz esetén
gázelzárást
segítségével/

el

kell
a

végezni a
főkapcsoló

A munkavállalók tűzvédelmi oktatása során
ismertetni kell az intézményben található
tűzeseti főkapcsoló helyét, valamint a rész
szakaszolási lehetőségeket. Fel kell hívni a
figyelmüket
rendkívüli
helyzetben
az
áramtalanítás szükségességére.
A munkavállalók tűzvédelmi oktatása során
ismertetni kell az intézményben található
gázelzáró főcsap helyét, valamint a rész
szakaszolási lehetőségeket. Fel kell hívni a
figyelmüket rendkívüli helyzetben a gázelzárás
szükségességére.

Napelemes rendszer
3.

/Nincs
napelemes
telepítve./

rendszer

Személyek mentése
/Kiemelt, ELSŐDLEGES feladat!/
4.

Nincs napelemes rendszer telepítve.
Elsődlegesen a magatehetetlen ápoltakat kell
kimenteni a tűz közvetlen környezetéből. A
járóképes
ápoltakat
szakápolói
felügyelet
mellett, irányítottan kell a kijelölt gyülekezési
pontra kimenekíteni. A létszám ellenőrzést soron
kívűl el kell végezni.

SZEMÉLYI SÉRÜLÉS (pl. égési sérülés, füstmérgezés stb.) ESETÉN AZONNAL
ÉRTESÍTENI KELL a SEGÉLYHÍVÓ KÖZPONTOT /MENTŐKET/.
A MENTŐK SEGÉLYHÍVÓ SZÁMA:

112, 104

A mentők kiérkezéséig a sérülteket gyors és szakszerű elsősegélyben kell részesíteni!
Elsősegélydoboz az orvosi szobában található.
AZ ELSŐSEGÉLYT LEHETŐLEG SZAKKÉPZETT ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ SZEMÉLY VÉGEZZE!
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AMENNYIBEN BŰNCSELEKMÉNY (pl. szándékos tűzokozás) ALAPOS GYANÚJA MERÜL
FEL, VAGY NAGYOBB ÉPÜLETKÁR, ESETLEG HALÁLESET is TÖRTÉNT, ÚGY a
RENDŐRSÉGET is KÉSEDELEM NÉLKÜL ÉRTESÍTENI KELL.
A SEGÉLYHÍVÓ KÖZPONT /RENDŐRSÉG/ SEGÉLYHÍVÓSZÁMA:

112, 107
Tűzoltó eszközök, felszerelések:
Az előírásoknak megfelelően tűzvédelmi – biztonsági berendezések kerültek elhelyezésre, megfelelő
számban és hozzáférhető helyeken.

Fali tűzcsap található az épületben a folyosókon szintenként, a lépcső feljárat mellett a falba
építve.
Kézi tűzoltó készülékek a folyosókon a falra felszerelve találhatók.

Szaktantermekben (természettudományi előadó, számítógépes tantermek, műhely, stúdió) külön
tűzoltó készülékeket vannak üzemben tartva.
Ezek alkalmasak az elektromos tüzek oltására is. (CO2 oltókészülék)

2 db földfeletti tűzcsap található az udvaron - konyha felől és a műhelyhez vezető
lépcsőlejáratnál.

A tűzoltáshoz szükséges készülékek ellenőrzését, javítását és szükség szerinti cseréjét szerződés
szerint külön szakcég végzi.
A Tűzriadó, Kiürítési és Bombariadó Tervet a Nyíregyházi SZC SIPKAY BARNA Technikum
valamennyi vezetőjével, beosztott dolgozójával, meg kell ismertetni, hogy tűz esetén a benne
foglaltakat készség szintjén alkalmazni tudják.
A Tűzriadó, Kiürítési és Bombariadó Tervet a tanintézmény dolgozói részére évente – ismétlődő
oktatás keretében – dokumentáltan kell megismertetni.
Az iskolaépület és a kollégium épülete esetében is évente 1 alkalommal tűzriadó és épület kiürítési
gyakorlatot kell tartani és azt jegyzőkönyvileg dokumentálni kell. A jegyzőkönyveket legalább 6 évig
meg kell őrizni.

FENTI TŰZRIADÓ TERV BETARTÁSA, VALAMINT TŰZ ESETÉN, KÉSZSÉG SZINTJÉN
TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSA KÖTELEZŐ!
A terv egy példányát lezárt borítékban az Intézményben hozzáférhető helyen kell őrizni.
Nyíregyháza, 2020. augusztus 01.
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