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Tűzvédelmi Szabályzata
Rendkívüli esemény, tűz és bombariadó esetén a szabályzatban meghatározottak alapján kell
eljárni nappali munkaidőben, a beosztott munkavállalónak:
A telephely tűzrendészeti felelőse:
Tolnai Zoltán (Tel.:06 30 6800121)
1. Rendkívüli esemény, tűz és bombariadó alkalmával haladéktalanul értesíteni kell a
tűzoltóságot, a rendőrséget. Amennyiben az intézmény vezetője vagy helyettese nincs
az intézmény területén az eseményről a vezetőket is értesíteni kell.
2. Az értesítést követően haladéktalanul meg kell kezdeni a tűz eloltását, a személyek
kimenekítését.
3. A feladatok ellátását a telephely beosztott munkavállalói látják el.
4. A telephely területén az utakat, kijáratokat és a tűzoltó készülékhez vezető utakat
szabadon kell tartani.
5. A kijelölt helységeken kívül, gyúlékony anyagokat tárolni szigorúan TILOS.
6. A porraloltó készülékeket, - szerződés alapján- folyamatosan ellenőriztetni kell.
7. Dohányzás a telephelyen csak a kijelölt dohányzó helyen engedélyezett. Máshol
TILOS a dohányzás.
8. A gázüzemű készüléket, elektromos készülékeket csak a megbízott, illetve kioktatott
munkavállalók kezelhetik, üzemelhetik.
9. Fűtőberendezésekre, gázkonvektorokon gyúlékony anyagot helyezni nem szabad.
10. Munka végeztével a helyiségekben a gázüzemű fűtőberendezéseket őrlángra kell
állítani (fűtési idény alatt) a villanykapcsolót is le kell kapcsolni.
11. A munkahelyet utolsónak elhagyó munkavállalónak kötelessége az ellenőrzés, hogy
nem maradt olyan helyzet, körülmény, hogy az tüzet vagy annak veszélyét
előidézhetné.
12. Tűz esetén és egyéb vészhelyzetben az épületet az elektromos főkapcsolókkal
áramtalanítani kell.
13. Az elektromos vezetékben, kapcsolókban gázkészülékben észlelt meghibásodást
azonnal jelenteni kell a vezetőnek.
14. Tűz, rendkívüli esemény, bombariadó alkalmával a munkavállalók fegyelmezetten a
tűzriadó terv utasításainak megfelelően távoznak a telephely/épületből.
15. A tűzrendészeti előírásokat, az év elején ismertetni kell, fel kell hívni a munkavállalók
figyelmét az abban foglaltak betartására.
16. A tűzvédelmi megbízott és helyettese, valamint az intézmény vezetői kötelesek
gondoskodni a Szabályzatban foglaltak betartására.
A házirendet hozzáférő helyen kell tartani.
Kunmadaras, 2013. szeptember 01.
.....................................
Tolnai Zoltán
intézményvezető

Eseti tűzvédelmi használati szabályok
A létesítéssel és a használattal kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat a 28/2011. (IX.6.) BM
rendelet az OTSZ, Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.
A létesítmények, berendezések, tűzvédelmét is érintő átalakításnál a végrehajtásáért felelős
vezető köteles gondoskodni arról, hogy az átalakítás vagy felújítás a kivitelezési terv alapján
történjen meg, előre tartalmazza a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.
Helyiségekre vonatkozó tűzvédelmi előírások
A telephely helyiségeiben TILOS a dohányzás. Csak a szabványos villamos berendezéseket,
készülékeket, eszközöket szabad használni, azok vezetékeit toldani TILOS javításuk kizárólag
villamos szakképzettségű szakember végezheti.
Világító készüléket, berendezést úgy kell elhelyezni, rögzíteni, használni, hogy gyújtási
veszélyt ne jelentsen a környezetére, védőburát levenni nem szabad, azokon díszítést
elhelyezni nem szabad.
A munka befejezése után, eltávozás előtt az elektromos fogyasztókat feszültségmentesíteni
kell.
Raktár, a benne tárolt anyagok tűzveszélyessége szerint kell osztályba sorolni. Az anyagok
tárolása rendezettem, a közlekedésre szolgáló út, elektromos kapcsoló, tűzoltó készülék
szabadon hagyásával történhet.
A raktározásra használt helyiséget csak a megállapított rendeltetésnek megfelelően, a
megelőző tűzrendészeti rendelkezések szerint szabad használni. A munka befejezésével
ellenőrizni kell, hogy nem maradt-e fenn olyan szabálytalanság, amely tüzet okozhat.
A munka befejezése után, eltávozás előtt az elektromos fogyasztókat feszültségmentesíteni
kell, felelős a beosztott munkavállaló.

A tűzjelzés, tűz esetén tanúsítandó magatartás
Tűz jelzése
Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez köteles:
-

bejelenteni a Karcag Város Hivatásos Állami Tűzoltóságnak 105-ös telefonszámon
jelenteni a Madarasi TBSZSZ, vezetőjének, tűzvédelmi megbízottjának
a kár helyszínét a tűzvizsgálat vezetőjének intézkedéséig változatlanul kell hagyni.

Aki nem, vagy késedelemmel jelzi a tüzet, annak jelzését akadályozza, hamis tűzjelzést ad,
vagy a tűzoltó eszközét nem bocsátja rendelkezésre szabálysértést követ el, ezért ellene
szabálysértési feljelentést kell tenni.
A tűz jelzésének tartalmaznia kell:
-

a tűzeset pontos helyét
mi ég, mi van veszélyben
a tűz terjedelme
a jelző neve és telefonszáma

Az eloltott vagy emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is késedelem nélkül jelenteni kell
a tűzoltóságnak.
Ezután a következő feladatok:
Biztosítani kell a területre való bejutást. Éghető anyagokat azok tároló edényeit tűztől védett
területre kell szállítani.
Az érintett terület kiürítése, elhagyása a veszélyeztetett személyek mentése higgadtan,
pánikkeltés nélkül és biztonságba helyezés.
A tűzoltás megkezdése a rendelkezésre álló eszközökkel.
Elektromos tűz esetén (vízzel oltani TILOS) első teendő, feszültség mentesítést kell
elvégezni, gáztűznél a főelzáró csapot kell elzárni.(gázszolgáltató értesítése)
Tűz esetén a jelzésben, az oltásban, mentésben – amennyiben az életveszéllyel nem jár,
minden dolgozó köteles részt venni. A közreműködés és segítésnyújtás állampolgári
kötelesség.
A tűzoltási, mentési munkálatok irányítását a tűzoltóság megérkezéséig a létesítmény
vezetője, tűzvédelmi megbízottja együttesen köteles végezni. A tűzoltóság megérkezése után
a tűzoltó egység vezetője irányít.

Rendelkezések
A tűzvédelmi Szabályzat egy-egy példányát valamennyi illetékes vezető beosztású és
beosztott dolgozó részére át kell adni, aki aláírásával igazolja az átvételt és egyben
nyilatkozik arról is, hogy az előírásokat köteles megismerni.
A Tűzvédelmi Szabályzat előírásaiban történt változást minden esetben át kell vezetni, ki kell
egészíteni, melyek mindenkor a Tűzvédelmi Szabályzat kiegészítését képezik és azonos
végrehajtási kötelezettség alá tartozik.
A tűzvédelmi megbízott az intézmény területén, a tűzvédelmi szabályok, előírások
érvényesülését ellenőrzi, betartani és betartatni köteles.
A Tűzvédelmi Szabályzat munkakör változás esetén jegyzőkönyvileg át kell adni, valamint a
tűzvédelemmel kapcsolatos ügyiratokat és a folyamatban lévő tűzvédelmi feladatokat.
Rendezvényeket, előadásokat stb. csak az erre alkalmad – egyéb jogszabályokban foglalt
rendelkezéseken túlmenően- a tűzrendészeti követelményeknek megfelelően szabadon tartani.
Előadások, rendezvények megtartásakor, úgy kell a közreműködők létszámát megállapítani,
hogy a rendezvények színpadának minden m2 –re egy fő rendező jusson.
Előadás, rendezvény befejezése után a létesítmény vezetője által kijelölt személy köteles
átvizsgálni az előadás illetve rendezvény alatt használt területet. Köteles megszüntetni a tüzet
okozó szabálytalanságot.

