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Tűzvédelmi oktatás 

I. Lehetséges tűzkeletkezési okok és azok megelőzésének lehetősége 

 elektromos energia: Az elektromos tüzek megelőzése érdekében fokozott figyelmet 

kell fordítani arra, hogy a vezetékekre, hosszabbítókra ne kapcsoljunk nagyobb 

teljesítményű fogyasztókat, mint amelyekre azok méretezve lettek. Ellenkező esetben a 

vezetékek túlmelegszenek és meggyulladhatnak. 

 hő termelő berendezések (pl. termelő berendezések, kenyérpirító, elektromos főzőlap, 

hősugárzók, stb.): Ezeket az eszközöket csak folyamatos felügyelet mellett szabad 

üzemeltetni, hogy bármilyen rendellenesség esetén közben tudjunk avatkozni. 

 dohányzás: Az iskola zárt légterű helyiségeiben, valamint szabad területein is 

mindenhol tilos a dohányzás. Dohányozni csak az intézmény területén kívül, külső 

dohányzóhelyen szabad. Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan 

helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol, az tüzet vagy robbanást okozhat. 

 szikraképződéssel és nyílt lánggal járó tevékenység: Ilyen tevékenységeket csak a 

szaktantermekben, a kísérletek, ill. foglalkozások idején, a szaktanárok felügyelete 

mellett szabad végezni. A nyílt láng, valamint a környezetében levő éghető anyag között 

olyan távolságot kell megtartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.  

 A tanórák, foglalkozások befejezésekor a pedagógusok a helyiségek területét kötelesek 

átvizsgálni, és minden olyan okot, körülményt megszüntetni, amely tüzet vagy 

robbanást okozhat. A villamos gépeket, berendezéseket, készülékeket áramtalanítani 

kell, és a világítást le kell kapcsolni. 

II. Tűz esetén tanúsítandó magatartás 

 Egy keletkező tűz észlelésekor azonnal tájékoztatni kell a legközelebbi pedagógust, aki 

értesíti a veszélyeztetett területen tartózkodó személyeket (élőszóban, vagy a tűzjelző 

rendszer kézi jelzésadóinak használatával), valamint a portás munkavállalót.  

 A tűzjelzés után értesíteni kell az intézmény igazgatóját, ill. az igazgató helyettest, 

amennyiben nem tartózkodnak a helyszínen. Az értesítés a portás feladata.  

 Tűz esetén a gyermekek az órát, foglalkozást tartó pedagógus irányításával, a 

legközelebbi vészkijáraton elhagyják az épületet, és a gyülekezési helyen (az épület 

mellett, szabadtéren) felsorakoznak, ahol a pedagógusok a felügyeletük alá tartozó 

gyermekek létszámát ellenőrzik. 
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 Elektromos berendezés füstölése esetén elsődleges feladat az elektromos hálózatról 

történő leválasztása. 

 Lánggal történő égés esetén a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel a pedagógusok, 

ill. az iskola egyéb munkavállalói megkezdhetik a tűz oltását, amennyiben a testi épség 

veszélyeztetése nélkül ez lehetséges. Elektromos berendezéseket és éghető 

folyadékot tilos vízzel oltani. 

 Amennyiben nem sikerül a tüzet a rendelkezésre álló eszközökkel eloltani és az égő 

helyiségben nem tartózkodik ember, akkor a helyiségre rá kell zárni az ajtaját. Így 

megakadályozhatjuk, hogy a keletkező égéstermékek (füst, korom) a menekülési 

útvonalra kerüljenek és megnehezítsék a menekülést. 

  Ha a folyosón, lépcsőházban füst van, vizezzünk be valamilyen nagyobb ruhadarabot 

(pamut ruhaneműt) és terítsük a fejünkre. Orrunkra szorítsunk vizes zsebkendőt. 

 Lehajolva meneküljünk, mivel a füst felfelé terjed, alul a padlóhoz közelebb 

veszélytelenebb, jobbak a látási viszonyok és a padló közelében a hőmérséklet is 

alacsonyabb. 

 Mielőtt kinyitunk egy ajtót, mindig ellenőrizzük annak hőmérsékletét. (Ha meleg 

legyünk óvatosak!) 

III. Tűzoltó készülék használata 

 Biztosítószeget távolítsuk el. 

 A tömlőt irányítsuk a tűzfészek fölé a lángtérbe, majd a nyomókar lenyomásával 

megkezdhetjük az oltást. A tömlőt lassan mozgatva fedjük le tejesen oltóanyaggal a tűz 

felületét. 


