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TŰZRIADÓ, KIÜRÍTÉSI ÉS BOMBARIADÓ TERV
A terv feladata tűz-, katasztrófa-, vagy bombariadó esetén az épületek kiürítése.
Célja: az épület minél gyorsabb elhagyása, veszély esetén a személyi sérülések elkerülése.
I. Tűzjelzés munkaidőben
Aki a 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, látogatóinak és a
tanulóknak. A tűzről, vagy bombarobbantására utaló körülményről értesíteni kell az iskola
vezetőit.
Az Intézményvezető, ill. helyettese távollétében az irodában tartózkodó személyek kötelesek
haladéktalanul értesíteni a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító
szolgálatát (tűzoltókat) vagy a rendőrséget. A jelző személy a jelzés megtétele után
meggyőződik a hozzá érkezett jelentés tényéről és ennek függvényében teszi meg a további
intézkedéseket.
A tüzet jelző személy feladata:
-

jelzi a riadó tényét
jelzi a riadó helyét és okát
értesíti a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító szolgálatát
(tűzoltóságot)
4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. sz.
Segélyhívó telefon: 105, 112
Városi telefonszám: 06/42 404-444

A bejelentés tartalmazza:
-

az esemény pontos helyét
mi történt, mi ég, mi van veszélyben
emberélet van-e veszélyben
a jelző személy nevét és telefonszámát

Intézményvezető, illetve helyetteseinek feladata:
a nevelő szobából egyperces szaggatott csengetéssel jelzi a tűzriadót,
- hangos bemondón jelzi a tűz helyét és a tűzriadót,
- felügyeli és ellenőrzi a kiürítési terv pontos végrehajtását,
- a kollégium, illetve tanműhelyek riasztása.
Portás feladata:
-

riasztás esetén azonnal kinyitja a keleti és nyugati bejárati ajtók mindkét szárnyát és az
ebédlő melletti kijárati ajtókat,
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lekapcsolja a porta melletti helyiségben lévő elektromos kapcsolószekrény főkapcsolóját
(csak nappali időszakban),
biztosítja az épületben lévő termek kulcsainak hozzáférhetőségét.

-

Karbantartók feladata:
-

lehetőséghez mérten megkezdik a tűz oltását,
a konyha melletti gázfogadóban található gáz főcsapot haladéktalanul elzárja
felnyitja az udvar felőli sorompót,
ellenőrzi az elektromos főkapcsoló áramtalanítását,
segédkezik az értékek mentésében,
tűzcsapszekrények működőképes előkészítése.
Tanárok feladata:

-

férfi tanárok segítenek a tűz oltásában és az értékek mentésében,
kiürítési terv pontos végrehajtásának segítése,
a tanulókat biztonságos helyre történő vezetése,
elsősegélynyújtás megszervezése (mentők telefonszáma: 104),
elsősegélynyújtók neve:
1. Nagyné Kajdi Andrea
2. Cselényiné Orosz Valéria
3. Dr. Papp Irén
Gazdasági iroda feladata:
-

a tűz oltásának megszervezése a karbantartók és a férfi kollégák segítségével,
értékek, bizonylatok mentése,
számítógépes rendszeregység kimentése

Kollégiumi ügyeletes feladata:
-

a tűz oltásának megkezdése,
a földszinti bejárati ajtók, illetve a csigalépcsőnél lévő ajtók kinyitása,
áramtalanítás,
tanulók kivonulásának levezetése.

Amennyiben lehetőség van, akkor az ablakokat azonnal be kell zárni.
II. CSENGŐS- ILLETVE KOLOMPOS RIASZTÁSKOR A KIVONULÁSI REND A
KÖVETKEZŐ:
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.
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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!
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.
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III. KIÜRÍTÉS MUNKAIDŐN TÚL
A kollégiumi ügyeletes tanár feladata az észlelt tűz jelzése a megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság műveletirányító szolgálatának (tűzoltóságnak).
Tűzjelzővel a kollégium ügyeletes tanára riasztja a tanulókat, kinyitja a kijárati ajtókat,
elvégzi az áramtalanítást és elzárja a gáz főcsapot.
A kollégium tűzvédelmi terve szerint levezeti az épületrész kiürítését.
A tűzről értesíti az iskola intézményvezetőjét és az intézményvezető helyettest.
IV. TŰZOLTÓ 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 helyeztünk készenlétbe.
Ezek alkalmasak az elektromos tüzek oltására is. (CO2 oltókészülék)
Földfeletti tűzcsap található az udvaron - konyha felől és a műhelyhez vezető
lépcsőlejáratnál.
Tűzoltáshoz szükséges készülékek ellenőrzését és szükség szerinti cseréjét szakcég végzi.

V.

KIÜRÍTÉS BOMBARIADÓ ESETÉN
A telefonon beérkező riasztást a portás észleli, aki haladéktalanul értesíti az intézményvezetőt
vagy helyetteseit.
Az igazgató vagy helyettesei értesítik a Megyei Rendőrkapitányságot a 107-es segélyhívó,
vagy 06/42 311-666-os városi telefonszámon.
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A rendőrségtől kapott visszajelzés alapján, vagy saját hatáskörben az iskola vezetője elrendeli
a riasztást.
A kiürítési terv megegyezik a TŰZRIADÓ tervben leírtakkal.

VI. OKTATÁS, FELADATOK
- a tűz és bombariadó tervet a dolgozókkal ismertetni kell.
- a tűz és bombariadó tervet az iskola minden tanulójával ismertetni kell.
- a tervet minden osztályteremben jól látható helyen kell kifüggeszteni.
- tanévenként egy alkalommal a tanulók részére kiürítési gyakorlatot kell végrehajtani.
- a portás feladata az ajtók nyithatóságának ellenőrzése minden hétfőn délelőtt.
- a tűzoltó készülékek használatát a tantestület dolgozóinak be kell mutatni.

VII. TŰZ- ÉS BOMBARIADÓ TERV-ben feladattal megbízott valamennyi dolgozó mindent
köteles elkövetni a tűz, illetve káreset minimálisra csökkentéséért, a továbbterjedés
megakadályozásáért és a veszélyeztetett személyek megmentéséért.
Értesítendő személyek:
Tóthné Zsigó Zita igazgató
Nyíregyháza, Tiszafa u.26.
Jávorszki György igazgató h.
Nyíregyháza, Attila u 19.
Papp Zoltánné gazd. ügyint.
Nyíregyháza, Fonó u 6.
Belicsné Babály Mária gondnok Nyíregyháza, Gádor B. köz 2/11
Bogár Imre gépkocsivezető
Nyíregyháza, Krúdy Gyula u 32.
Czapár Csaba tűzv. mb.
Nyíregyháza, Kőműves u. 67.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

tel.: 06/30 692-3686
tel.: 06/20 954-1266
tel.: 06/30 324-1039
tel.: 06/30 446-7893
tel.: 06/30 468-4436
tel.: 06/20 364-7739

Gáz főelzáró helye: az Ószőlő utca hátsó bejárata felől az épület sarkánál lévő első vasajtó
(csigalépcső oldalánál).
Elektromos főkapcsoló helye: az iskola főbejáratánál a portásfülke melletti takarítói szobában.
Külső vízforrások helye:
1 db földalatti tűzcsap: a sportudvar felőli részen, a tanulmányi épület mellett a
lépcső lejárónál.
1 db földalatti tűzcsap: az Ószőlő utca felőli gazdasági feljárónál, az épület melletti
első villanyoszlopnál.
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VIII. Veszélyforrások:

- fizikai, kémiai kísérletek
- konyhai berendezések használata
- alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzése

IX. Egyéb megjegyzés:
A tűzriadó terv mellékleteként el kell helyezni a Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet
alaprajzát, melyen fel kell tüntetni a közművek nyitó- és zárószerkezeteinek, a tűzoltóeszközök,
vízforrások helyeit, valamint a menekülési útvonalakat.
A Tűzriadó Terv egy példányát a portán kell elhelyezni, az abban foglaltak naprakészségét
folyamatosan kell biztosítani.
A tűzriadó, kiürítési, bombariadó tervben foglaltak be nem tartása fegyelmi felelősségre vonást
maga után.
Nyíregyháza, 2017. április 01.

Összeállította:
........................................
Holes István
tűzvédelmi megbízott

Jóváhagyta:
........................................
Tóthné Zsigó Zita
Igazgató

