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Jogkörömnél fogva utasítom valamennyi munkavállalót, hogy ha az Acsády Ignác 

Szakképző Iskola bármely részéből tüzet észlel, úgy köteles a tűz oltását haladéktalanul 

megkezdeni és a tüzet jelenteni. 

 

Feladat keletkezett tűz esetén 

 

A tűz jelzése 

 

Tűz,- illetve bombariadó esetén a személy védelem a legfontosabb. Az észlelő személy az 

intézmény főbejáratánál lévő porta helyiségben lévő portással közli az észlelt tűzet, aki 

hosszú és szaggatott csengő jelzéssel hozza tudomására az intézményben tartózkodok 

számára a tűzesetet. A riasztás mindaddig szükséges, amíg mindenki el nem hagyja  az 

épületet, vagy a tűz környékét. 

 

Aki az intézmény területén bárhol tűzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve 

arról tudomást szerez, vagy bomba robbantására utaló körülményekről hall, az 

haladéktalanul köteles értesíteni a portát, és a 112-es (v.105-ös), vagy a 89/324-188-as 

telefonszámon a Pápai Tűzoltóságot és a tüzet bejelenteni még akkor is, ha azt 

eloltották, vagy magától aludt el.  

 

Az iskola bármely vezetékes telefonjáról a 0 gomb megnyomása után a segélyhívó 

számok (112, 105, 107, 104) hívhatók. 

 

Az iskolai porta a 9-es számmal hívható. 

 

A bejelentéskor érthetően el kell elmondani: 

  - a tűz keletkezésének helyét, pontos címét, 

  - a tűz terjedelmét, nagyságát, milyenségét, 

  - veszélyeztetettségét - emberélet van-e veszélyben, 

  - valamint a telefonáló nevét és telefonszámát. 

 

Értesíteni kell a tűzeset jelentése után: 

   - az igazgatót a 06/20/215-0199, 06/70/594-2900 telefonszámon 

 

Amennyiben szükséges, értesíti kell a rendőrséget (107), illetve a mentőszolgálatot 

(104), valamint a közmű szolgáltatókat. 

 

Feladatok 

A portás feladata: 

- a riasztás csöngővel történő elvégzése 

- riasztás esetén azonnal kinyitják a főbejárati ajtókat teljes szélességben, leeresztik 

a beléptető rendszer karjait,  

-          értesíti a Tűzoltóságot (102-es telefonszám), majd az intézményvezetőt (ha nem 

tartózkodik az épületben) 

- közreműködnek a kiürítés zavartalan lebonyolításában 

- a rendelkezésre álló eszközökkel megkezdik a tűz oltását 

-  segítenek az értékek mentésében, 

- biztosítják a lezárt termek, helyiségek kulcsinak hozzáférhetőségét, 

- átadják az intézményre vonatkozó tűzvédelmi dokumentációkat / helyszínrajz és 

tűzriadó terv/ és információkat adnak a helyszínre érkező hatóságoknak 

-          a gáz főcsap elzárása, elektromos betáplálás szakaszoló tűzvédelmi főkapcsoló 

lezárása 

-          nyitja mechanikusan a távműködtetési kaput és az iskolai főkaput 



 

Az aulai irodában dolgozó gazdasági ügyintéző feladata: 

- az aulából nyíló tornatermi kapu (27-es ajtó) nyitása  

A könyvtáros feladata: 

- a Pneumatika terem felé vezető ajtó nyitása  

 

A szakoktatók feladata: 

- tanítási óra vagy egyéb jellegű foglalkozások alatt a tanulókkal a kivonulást az 

nevelő köteles végrehajtani, aki a foglalkozást tartja, 

- a tanulók biztonságba helyezése, a testi épségük védelme, biztosítani kell, hogy 

valamennyi tanuló a legrövidebb úton és idő alatt a szabadba ill. biztonságos (a 

tanműhelyekből a hátsó sportpályára) helyre távozzon,  

- értékek mentése, a kimentett értékek őrzése, az osztálynaplót köteles magával 

vinni és a kivonulás után ellenőrizni a tanulók meglétét, erről külön felszólítás 

nélkül jelentést tenni az iskola jelen levő vezető beosztású pedagógusának 

- a tanműhelyük áramtalanítása 

- a műhelyben levő elsősegélynyújtó felszerelést magával viszi, 

- Minden pedagógus, dolgozó kötelessége a tanulók megnyugtatása, a 

pánikhangulat kialakulásának megakadályozása, 
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A pedagógusok feladata: 

-  tanítási óra vagy egyéb jellegű foglalkozások alatt a tanulókkal a kivonulást az 

nevelő köteles végrehajtani, aki a foglalkozást tartja, 

-          a tanulók biztonságba helyezése, a testi épségük védelme, biztosítani kell, hogy 

valamennyi tanuló a legrövidebb úton és idő alatt a szabadba ill. biztonságos 

helyre távozzon, 

-          a mosdók ellenőrzése a folyosóügyeletes feladata 

-  értékek mentése, a kimentett értékek őrzése, az osztálynaplót köteles magával 

vinni és a kivonulás után ellenőrizni a tanulók meglétét, erről külön felszólítás 

nélkül jelentést tenni az iskola jelen levő vezető beosztású pedagógusának 

-          a helyiségek elhagyása előtt az ablakokat be kell csukni, az ajtót betenni, de 

kulcsra tilos zárni 

-          értékek mentése, a kimentett értékek őrzése. 

-          Minden pedagógus, dolgozó kötelessége a tanulók megnyugtatása, a 

pánikhangulat kialakulásának megakadályozása, 

           

 

Az épület elhagyásának sorrendje: 

 

A tűz jelzése után azokból a helyiségekből kell levonulni elsődlegesen, amelyikben a tűz 

keletkezett. Ezt követően kell a sorrendiséget követni. 

 

Az épületből történő kivonulás rendje: 

 

- a tanműhelyekből, a tornateremből és a B épületből az iskolaudvaron át a sportpálya 

felé kell menekülni, 

 

- az A épületből a főportai ajtókon át kell távozni és az Erkel utcai, majd Mézeskalács 

utcai járdán ugyancsak a sportpályára kell távozni 

 

 

Elsősegélynyújtás: 

- az iskolai ápolónő kötelessége távozáskor magával vinni az elsősegélynyújtó 

felszerelést   



- a sérülés természetétől függően az esetleges sérülteket helyi ellátásban kell részesíteni, 

amelyet az iskola ápolónője lát el, szükség esetén a többi munkavállaló segítségével, 

illetve súlyosabb esetben a 104-es telefonszámon a mentőket értesíteni kell. 

 

Tűzoltó felszerelések: 

- tűz esetén a tűz oltására az épületben elhelyezett porral kézi tűzoltó készülékek 

vannak elhelyezve, amivel az oltást a tűzoltók kiérkezéséig meg kell kezdeni 

 

 

Kiürítés bombariadó esetén: 

- a bombariadóra utaló jelzést (akár telefonon, levélben, vagy személyesen történik) 

haladéktalanul továbbítani kell a RENDŐRSÉGRE a 107 telefonszámon. 

- a rendőrségtől kapott információ és utasítás alapján, vagy saját hatáskörben 

azonnal el kell rendelni az épület kiürítését, ami megegyezik a tűzriadónál történő 

kiürítés módjával 

 

Oktatás, feladatok: 

 

A "Tűzriadó Tervet" az intézmény állományában lévő személyekkel, valamint a 

tanulókkal évente egy alkalommal, tanévkezdéskor a tűzvédelmi oktatás keretében 

ismertetni, majd gyakoroltatni kell. 

 

- a dolgozók oktatásáért felelős: igazgató 

- a tanulók oktatásáért felelős: az adott osztály osztályfőnöke 

 

Az oktatás tényét jegyzőkönyvben dokumentálni kell. A gyakorlat eredményét írásban 

rögzíteni kell. 

 

Egyéb megjegyzések 

 

A létesítmény helyszínrajza és besorolása: 

- a tűzriadó terv mellékleteként egy borítékban el kell helyezni a létesítmény 

helyszínrajzát, mely tartalmazza az építmények szintenkénti alaprajzát 

bejelölve a vízszerzési helyeket, a tűzoltó készülékeket-, a villamos- és gáz 

főkapcsoló helyét, valamint az épületek, szabadterek, helyiségek és 

veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolását, és a menekülési 

útvonalakat, ezt a csomagot a tűzvédelmi megbízottnál, valamint a portán kell 

elhelyezni. 

 

Anyagmentés, vagyonvédelem: 

- a rendelkezésre álló eszközökkel a veszélyeztetett területről, helyiségből meg 

kell kísérelni a még nem égő anyagok mentését, 

- csak olyan helyre lehet bemenni, ahol füstmérgezéstől, vagy beomlástól, élet, 

vagy testi épség veszélyeztetése nem áll fenn. 

 

Teendők a tűzoltóság megérkezésekor: 

- a tűz oltását irányító, vagy a tüzet észlelő, illetve a műszaki vezető, vagy a portás 

tájékoztatja a kárhelyre elsőnek érkező tűzoltóegység parancsnokát: 

- a tűz hollétéről, 

- mi ég konkrétan, az égés terjedelme, 

- mi van veszélyben, 

- emberélet van-e veszélyben, 

- robbanásveszély van-e, 

- a tűzoltási tevékenység eredményéről. 



-   a tűzoltóság megérkezése után a tűzoltóegység parancsnoka (a tűzoltás vezetője) veszi 

át irányítást. 

 

Egyéb tudnivalók: 

- elektromos főkapcsoló helyek:  a tűzvédelmi főkapcsoló ebédlőhöz vezető folyosó 

kijáratánál található, táblával jelölve 

-      a szakaszkapcsolók az A épület földszintjén, a porta mellett találhatók, illetve a B 

épület földszintjén a büfé és tankönyvraktár között található 

 

-      gáz főcsap helye: a főbejárat előtti területen, kitáblázva, 

-      elsősegélynyújtó hely: hátul a sportpályán kerül kialakításra 

- a Tűzriadó Terv végrehajtási utasításait megszegők ellen az érvényben lévő 

rendeletek alapján kell eljárni! 

- a Tűzriadó Tervben foglaltak maradéktalan elsajátítása közös érdek, 

- minden tűzesetről tájékoztatni kell: az intézmény igazgatóját a tűzoltóságot, 

- a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetőleg beavatkozás nélkül megszűnt 

tüzet is késedelem nélkül be kell jelenteni a tűzoltóságnak, 

- a káreset színhelyét biztosítani kell, vagyis változatlanul kell hagyni a 

tűzvizsgálatot tartó vezető intézkedéséig. 

 

A Tűzriadó Tervben foglaltak, betartásáért az intézmény igazgatója a felelős. 

 

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtása a Pápai Szakképzési Centrum Acsády 

Ignác Szakképző Iskolája valamennyi munkavállalójának és tanulójának 

kötelezettsége! 

 

Tűzriadó esetén az épületet kötelesek azok is elhagyni, akik abban ideiglenesen, ügyeik 

intézése céljából tartózkodnak. 

 

 

Kelt, Pápa, 2015. 

 

 

 

 

        …………………………… 

                                                                                                            igazgató   

      

 

 

            

      


