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Intézmény megnevezése:
Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola.
Intézmény helye: 8 2 0 0 V e s z p r é m , I s k o l a u . 6 .
Telefonszám: 0 6 / 8 8 - 3 2 8 6 0 9
A tűzriadó terv célja, hogy a hivatásos katasztrófavédelem (tűzoltóság) kiérkezéséig a tűzoltás
előkészítését, szervezését, irányítását és végrehajtásának szabályait, valamint a
beavatkozásban részt vevő személyek kötelességeit és jogait meghatározza. A dolgozóknak
megadja azokat az alap információkat, ami alapján a saját tűzoltó eszköz állománnyal a
leghatékonyabban tudják megkezdeni illetve elvégezni a tűz oltását, valamint szakszerűen
tudják végrehajtani a tűzjelzést, és a kiérkező hivatásos tűzoltókkal az együttműködés
zavartalan legyen.
A szabályzatban foglaltakat a körülményeknek megfelelő sorrendben, illetve szükség szerint
párhuzamosan kell végrehajtani.
A területileg illetékes

Veszprémi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
Cím: 8200 Veszprém, Dózsa György utca 31.
Telefon: (+36-88) 590-622 ; 105 ; 112
A Kórház kulcsai tűz esetén, az alábbi helyen találhatóak:
• Főporta

A létesítmény területén keletkezett tűz oltásának, tovább terjedésének megakadályozása,
továbbá az épületben tartózkodó személyek gyors és biztonságos mentésének érdekében az
alábbi intézkedéseket kell megtenni.
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1. Fogalom meghatározások:
•
•
•
•
•
•

•

Tűzjelzés: A tűzoltóság részére érkező - tűzesetre, égésre, égés gyanújára, tűzveszélyre,
vonatkozó - bármilyen formájú közlés tűzjelzésnek minősül.
Tűzriasztás: emberek számára érzékelhető tűzjelzés
Téves riasztás: az a tűzjelzés, amikor a jelzés helyén tűz, vagy arra utaló körülmény
nincs.
Tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy
az anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz.
Tűz elleni védekezés (tűzvédelem): a tűzesetek megelőzése, a tűzoltási feladatok
ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása.
Tűzoltási feladat: a veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének
megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági
intézkedések megtétele, továbbá a tűz közvetlen veszélyének elhárítása.
Műszaki mentés: természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat,
műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása vagy egyéb cselekmény által
előidézett veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme
érdekében a tűzoltóság részéről - a rendelkezésére álló, illetőleg az általa igénybe vett
eszközökkel - végzett elsődleges beavatkozói tevékenység.

2. A tűzjelzés módja:
2/1. Tűzjelző központon keresztül automatikus átjelzéssel.

A tűzjelző központ a porta helyiségben a főbejáratnál található.
2/2. Kézi tűzjelző

A kézi tűzjelzők a folyosókon vannak elhelyezve
2/3. Távbeszélő (mobil vagy telefonkészülék)
• Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli köteles a belső értesítési rend
szerint a felelős személyt értesíteni. vagy a katasztrófavédelmi kirendeltség
tűzoltóságának (a továbbiakban: jelzésfogadó), a 105-ös vagy a 112-es
segélyhívó telefonszámon,
vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek (107)
2.4. „Tűzilárma” az épületben, létesítményben tartózkodók riasztása:
• Kiabálással, tűzilármával, egyben tájékoztatva őket, hogy az épület elhagyását
melyik kijáraton keresztül hajthatják végre a legrövidebb időn keresztül és
biztonságosan, pánikkeltés nélkül, lehetőleg megőrizve a nyugalmat.
− A tűzesetet észlelő személy köteles közvetlen környezetét hangos szóval
(TŰZ VAN! stb.) figyelmeztetni a veszélyre.
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− A tűzriadó jele: három, egymást követő ismételt felszólítás:
FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEM!
A(Z) ……………………………. ÉPÜLETBEN (A …………………………….
SZINTEN), SZABADTÉREN………………….. (PONTOS HELY) TŰZ VAN !
AZONNAL KEZDJÉK MEG A VESZÉLYEZTETETT SZEMÉLYEK
KIMENEKÍTÉSÉT ÉS A TŰZ OLTÁSÁT!

3. A tűzriasztásért felelős:
•
•
•
•
•
•

Aki a tüzet észlelte
Pedagógusok, nevelők, (a tűz keletkezésének helyi vezetője)
Igazgató vagy helyettese
Gondnok
Tűzvédelmi felelős/ megbízott
Porta szolgálat.

4. Tűz esetén értesítendő:
A Veszprém Megyei Katasztrófavédelem tűzoltóságát a 105-ös ingyenesen
hívható segélyhívón, vagy a 112-es segélyhívó számon értesíteni.
4.1. A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:
•
•
•
•
•
•

a tűz pontos helyét
a helyszín megközelítésének sajátosságait
milyen halmazállapotú anyag ég, ennek kiterjedése, mit veszélyeztet
emberélet van-e veszélyben
történt-e személyi sérülés
a jelentő személy neve, címe, telefonszám (melyről a tűzjelzés történt)
A gyors és pontos tűzjelzés nagymértékben csökkenti a tűz károsító hatását!

4.2. Tűz esetén értesítendő személyek:
•
•

Eveli Péter (Intézményvezető)
▪ Telefon: +36/20-241 1247
Hegyi András (tűzvédelmi megbízott)
▪ Telefon: +36/30-599 8940
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•

Tóth Attila Tűzvédelmi felelős. Nemesvámos, Rózsa utca 19.
▪ Telefon: 06/20/563 8099
A munkaidő alatt keletkezett tűzről személyesen, belső telefonon vagy küldönc útján
kell értesíteni a személyeket. Távollét, éjszaka esetén az otthoni, vagy a tartózkodási
hely telefonszámán (mobil).

4.3. Az Iskola területén tartózkodók és a munkavállalók az önmagától kialudt, és eloltott
tüzet is kötelesek jelenteni a 4.1. pontban meghatározott tartalommal.

5. Belső értesítési rend:
5.1. A létesítményben tartózkodók belső értesítési rendje tűzeset bekövetkezése esetén
munkaidőn kívül:
• A jelző személy a belső távbeszélő, illetőleg mobil hálózaton, vagy személyesen
értesítse a porta szolgálatot a bekövetkezett tűzeset körülményeiről 2. pont
figyelembevételével.
• A porta szolgálat vegye fel másodikként a kapcsolatot az igazgatósággal és adja meg
a szükséges információkat.
5.2. A létesítményben tartózkodók belső értesítési rendje tűzeset bekövetkezése esetén
munkaidőben:
• A jelző személy a belső távbeszélő, illetőleg mobil hálózaton, vagy személyesen
értesítse a porta szolgálatot a bekövetkezett tűzeset körülményeiről 2. pont
figyelembevételével.
• A porta szolgálat, vegye fel a kapcsolatot az igazgatóval vagy ügyeletes tanárral, és
adja meg a szükséges információkat.
5.3. A létesítményben tartózkodók belső értesítési rendje tűzoltóságot nem érintő
káresemények bekövetkezése estén ügyeleti időn kívül és ügyeleti időben:
•
•
•

A jelző személy a belső távbeszélő, illetőleg mobil hálózaton, vagy személyesen
értesítse a porta szolgálatot a bekövetkezett egyéb tűzoltói beavatkozást nem igénylő
káresemény, műszaki meghibásodás részleteiről.
A porta szolgálat vegye fel a kapcsolatot az iskolában szolgálatot teljesítő felelős
munkatárssal, egyben tájékoztassa a káresemény, műszaki meghibásodás
körülményeiről.
A porta szolgálat vegye fel másodikként a kapcsolatot az igazgatósággal vagy,
ügyeletes tanárral és adja meg a szükséges információkat.

5.4. Beépített tűzjelző berendezés aktiválása:

A gondnok, portás feladata. Oktatás keretében meg kell ismerniük a
használatát.
Oldal:

6/13

Változat száma:

2

SZILÁGYI ERZSÉBET KERESZTÉNY
ÁLTALÁNOS ISKOLA
TŰZRIADÓ TERV
5.5. Az Iskola vezetők értesítése:
•
•

A helyszínen tartózkodó munkavállalók, a tűzoltóság riasztása után a keletkezett
tűzesetről haladéktalanul értesítsék az iskola igazgatóját a 4.1. pontban leírtak
szerint.
Az értesítési kötelezettség, az Igazgató, távollétében helyettesének a feladata.

6. A felderítés
•

A felderítés az életmentéssel és a tűzoltással kapcsolatos feladatok meghatározásához,
azok biztonságos és hatékony végrehajtásához szükséges adatgyűjtés és tájékozódás,
amely a tűzjelzéstől az utómunkálatok befejezéséig tart.

A felderítés legyen alkalmas:
•

az adott és a várható helyzet felderítésére, a tűzjelzéshez szükséges információk
megadására;
• a helyes megoldás megválasztására és a szükséges feladatok meghatározására;
• a beavatkozók biztonsága érdekében a szükséges óvintézkedések meghozatalára.
Felderítés nélkül a beavatkozás megkezdésére nem adható utasítás.
A felderítés saját munkaterületén minden dolgozónak kötelessége. Ennek során
észlelteket a közvetlen vezetőjének jelentenie kell.

7. Menekülés, életmentés
7.1. A veszélyeztetett területről történő menekülést elősegítő tanácsok:
•
•
•
•

Meggondoltan cselekedjünk, kerüljük a pánikot.
Menekülésre a természetes kijáratokat (folyosó, lépcsőház, kijárati ajtó) használjuk!
A lehető legrövidebb úton hagyjuk el a veszélyeztetett területet.
Ha a veszélyhelyzet indokolja, a testünket szorosan burkoljuk be ruhákkal, orr és száj
elé nedves ruhadarabot kössünk.

7.2. Az életveszélybe került személyek mentését - mint első és legfontosabb feladatot - akár
anyagi kár okozásával is el kell végezni!
Az életveszélyben lévőknek két típusa van:
•

Közvetlen életveszélyben lévőnek kell tekinteni mindazokat, akik olyan helyzetben,
állapotban, körülmények között vannak, amelyek alkalmasak az emberi életfunkciók
megszüntetésére vagy súlyos károsítására és ezekből saját erejüknél fogva nem képesek
kimenekülni.
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Közvetett életveszélyben lévőnek kell tekinteni azokat, akik a közvetlen életveszélyből
saját erejüknél fogva képesek menekülni, továbbá mindazokat, akik az életmentés
nélkül közvetlen életveszélybe kerülhetnek.

7.3. A veszélyeztetett személy mentését – akár annak akarata ellenére is - végre kell
hajtani. A mentést, ha kényszerítő körülmény másként nem indokolja, legalább két
személynek kell végrehajtania.
• Olyan mentési módot kell választani, ami a mentendő és a mentést végző személyekre
nézve a legkisebb kockázattal jár. Mentésre, kiürítésre mindig a legbiztonságosabb,
legkedvezőbb természetes útvonalat kell választani.
7.4. A kimentésre rendelkezésére álló helyi, illetve a ténylegesen rendelkezésre álló
létszám, különös tekintettel a korlátozottan mozgás képesszemélyek kimentésének
módozataira.
2018. szeptember

Létszám

1.

KIMENEKÍTÉSÉRE IGÉNYBEVEHETŐ HELYI LÉTSZÁM

Változó

2.

KIMENEKÍTÉSÉRE IGÉNYBEVEHETŐ STATISZTIKAI LÉTSZÁM

55. fő

7.5. A kimenekítésének módozatai, szabályai:
• A munkavállalóknak kötelezettsége, hogy szervezeti egységeiknél tartózkodó
személyeket tűz és káreset bekövetkezése esetén gyorsan és figyelemfelkeltő
módon (indokolt esetben, több szakaszban) tájékoztassák, és riasszák. Továbbá
gondoskodniuk kell a pánikhangulat kialakulásának megfékezéséről és
elkerüléséről.
• A munkavállalóknak biztosítani kell, hogy az intézményben tartózkodó és önálló
menekülésre képes személyek - minél hamarabb - biztonságos helyre, vagy védett
térbe távozhassanak.
• Az felelős vezető irányítása alatt, a munkavállalóknak gondoskodniuk kell arról,
hogy szervezeti egységeiknél tartózkodó mozgásban/cselekvőképességben
korlátozott, vagy fogyatékos személyek - minél hamarabb - biztonságos helyre,
vagy védett térbe kerüljenek.
További feladatok:
• Az osztályokon a nem mobilizálható orvostechnikai eszközökkel kezelt betegekről
jegyzéket kell készíteni és a befogadó helynek meg kell adni. A jegyzék
tartalmazza a kezelések idejét, gyakoriságát és sürgősségét.
• A kimenekítésre kerülő betegek ellátási lapjait együtt kell szállítani, a
hazaküldöttekét az archívumba le kell adni. Az intézetben tárolt és a betegek
folyamatos kezeléséhez szükséges archívumot el kell szállítani.
• A betegek részére szükséges speciális, nélkülözhetetlen, más intézményben nem
tárolt gyógyszerek elszállításáról gondoskodni kell.
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7.7. Befogadó helyek:
A befogadó helyek - a bekövetkezett káresemény függvényében - a körülmények
ismeretében kerülnek kijelölésre:
• Elsőként védett tűzszakaszok
• Másodikként szabadterek

8. Munkavállalók tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai:
8.1. A tűzriadó elhangzása után azonnal be kell fejezni a munkavégzést!
8.2. A tűzoltás előkészítése
A dolgozók elsődleges feladatainak a megszervezése és végrehajtása
8.3. A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltóságának munkájának
támogatása:
•

Tűz esetén az igazgató, vagy helyettese által megbízott dolgozó várja a kivonuló tűzoltó
egységet. Az egység parancsnokának a kért felvilágosítást megadja és szükség esetén
segítséget nyújt a felvonulásban.

•

Egyidejűleg a felelős személyek gondoskodnak a felvonuló úton, a keletkezett tűz
környezetében tartózkodó gépjárművek eltávolításáról, a vízszerzési helyek
szabadon hagyásáról, vagy szabaddá tételéről.

8.4. Áramtalanítás végrehajtása.
• A tűz közvetlen környezetében levő villamos berendezéseket a hálózatról le kell
választani.
• A főépület, porta helyiségnél található tűzesti főkapcsolóval az épületet áramtalanítani
kell.
8.5. Gáz főelzáró működtetése:

Jelenleg átalakítás miatt a főelzáró ideiglenesen az Ipari iskola bejárat
tetején található!
8.6. Részt vesznek a tűz oltásában.
• A munkavállalóknak tűz és káreset bekövetkezése esetén meg kell kezdeni - a
lehetőségekhez mérten - a tűz oltását és a kárelhárítást a rendelkezésre álló tűzoltó és
egyéb műszaki eszközökkel
• A tűzoltás során a szükséges erőket, eszközöket, oltóanyagokat tervszerűen kell
alkalmazni. A tűz tovább terjedését meg kell akadályozni, az égést meg kell szüntetni,
illetőleg az égés feltételeit ki kell zárni.
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A tűzoltásban résztvevőket határozott, pontos, félreérthetetlen utasításokkal kell
irányítani. A tűzoltási módszerek közül azokat kell alkalmazni, amelyekkel a tűzoltás
emberéletet, testi épséget nem veszélyeztet és a legrövidebb idő alatt a legkisebb kárral,
a legkevesebb erővel, eszközzel, a leggazdaságosabban végezhető el.

A tűzoltás főbb szakaszai:
• a tűz körül határolása; a tüzet akkor kell körül határoltnak tekinteni, ha annak bármilyen
irányú terjedési lehetősége kizárt.
• a tűz eloltása; a tűzoltás akkor fejeződik be, amikor a visszagyulladás lehetősége kizárt,
az égés minden látható formája - lánggal égés, izzás, parázslás - megszűnt.
A feszültség alatt lévő villamos hálózatok, berendezések tüzeinek oltása:
• A tűz helyszínén és közvetlen környezetében gondoskodni kell az elektromos
vezetékek, szerelvények, készülékek elektromos leválasztásáról,
illetve feszültségmentesítéséről!
• A villamos berendezések tüzeit a feszültségmentesítés egyértelmű végrehajtását
követően kell oltani. A végrehajtás tényét a tűzoltásban résztvevők tudomására kell
hozni, véletlen feszültség alá helyezés megakadályozása érdekében pedig gondoskodni
kell a kapcsolók őrzéséről.
• Kisfeszültségű berendezés tüzének oltása, illetve közvetlen környezetében a tűz
terjedésének megakadályozása az elektromos leválasztás végrehajtása után kellő
körültekintéssel megkezdhető.
8.7. Az osztályon lévő betegeket biztonságos helyre küldik „ Tűzszakasz ”, szállítják.
• Tűz esetén elsődleges feladat a betegek mentése. A járóképtelen betegeket orvosi,
szakápolói irányítással a tűz által nem veszélyeztetett, épületszárnyba kell szállítani.
Másik szintre vagy az épületbe történő szállítás esetén a lépcsőket, valamint az
összekötő folyosókat kell használni
8.8. Az esetleges sérülteket elsősegélyben részesítik, és biztonságos helyre szállítják.
8.9. Szükség estén megkezdik a veszélyeztetett értékek mentését
8.10. Gondoskodnak a rend fenntartásáról:
• A tűzoltóság megérkezéséig a mentési feladatok irányítását a felelős vezető látja el.
• A veszélyeztetett területen tartózkodó munkavállalók kötelesek a rend fenntartásában,
a menekítés, a kármentés biztosításában is részt venni. Az elsősegélynyújtásban
szakképzett munkavállalók kötelesek az esetleges személyi sérüléseket ellátni a mentők
kiérkezéséig.
• A szervezeti egység vezető feladata a rend fenntartása szervezeti egységénél, valamint
a tűzoltás irányítása a tűzoltóság egységei helyszínre érkezéséig.
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Az iskola vezetője vagy munkavállalója adjon riasztást a 107-es vagy a 112-es
segélyhívó telefonszámon a rendőrség részére rendfenntartás, forgalom szabályozás
céljából. A kiérkező rendőrség parancsnokát (pld: járőrparancsnok) tájékoztatni kell a
biztosítási feladatok helyzetéről, valamint helyszínéről és irányáról stb.

8.11. A szabadtéren lévő gyülekező helyre vagy a környező utcákra vonulnak:
A tűz által nem érintett menekülési útvonalakon pánikkeltés nélkül, lehetőség szerint
megőrizve a nyugalmat.
8.12. A hivatásos tűzoltóság megérkezése után továbbiakban a tűzoltásért felelős vezető
utasításai szerint járnak el.
8.13. Az iskola területén tartózkodók a tűzoltásban, a műszaki mentésben ellenszolgáltatás nélkül - életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható
személyes részvétellel, adatok közlésével- kötelesek közreműködni.

9. Kézi tűzoltó készülékek használatának szabályai
A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskolában rendszeresített kézi tűzóltó készülékek:
• A-B-C porral-oltó
9.1. A kézi tűzoltó-készülék üzembe helyezését és azzal történő tűzoltást egy fő végzi az
alábbiak szerint:
• A tűzesetet a készülékkel - biztonsági távolság betartásával – megközelíteni.
• Biztosítószeget kihúzni.
• A tömlőt a tűzre irányítani.
• Nyomókart, pisztolyszelepet lenyomni.
• Az oltóanyagot a lángtérbe, tűzfelületre juttatni.
A kézi tűzoltó-készülékek szakaszosan is üzemeltethető (egyes tűzoltó-készülékek villamos
feszültség alatti berendezések oltására is alkalmas, pontos előírások a készüléken feliratozva
olvasható, pld: 1000 V feszültséghatárig 1 m távolságból)

10. Közműkezelés, működtetés.
10.1. Villamos leválasztás:
A központi villamos leválasztás helye a főépület porta helységben van.
A kisépületben az elektromos kapcsoló szekrénybe.
A leválasztást végző személy a mindenkori ügyeletes portás vagy a gondnok.
10.2. A gáz- és vízelzárás módja:
• A gázelzárás helye jelenleg ideiglenesen az Ipari iskola bejáratának tetején
van!
• A vízelzárás helye az kazánházban található.
• A gáz elzárást végző személy a gondnok és a kazánkezelő.
• vízelzárást végző személy a gondnok és a kazánkezelő.
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11. Anyagmentés
11.1. Tárgyak, anyagok mentése általános előírások:
• A tárgyak és anyagok mentésénél emberélet és testi épség nem veszélyeztethető.
• A megmentett tárgyak és anyagok őrzésére a körülmények figyelembevételével - az
együttműködő szervek, tulajdonosok, illetékes vezetők stb. útján - kell intézkedni, az
őrzés-védelmet elsősorban a biztonsági szolgálat látja el.
• A mentési sorrendet a tűzoltás-vezető dönti el, a tárgyak, anyagok mentésénél az
értékük figyelembevételével.
• A tárgyak, anyagok mentéséhez megfelelő munkavállalói létszámot és szállító
eszközöket kell biztosítani.
11.2. Dokumentumok mentése:
• A szervezeti egység vezetője a felelős az elengedhetetlen dokumentációk mentésének
megszervezéséért.
• A dokumentumok mentésénél emberélet és testi épség nem veszélyeztethető.
• A dokumentumok őrzésére a körülmények figyelembevételével - az együttműködő
szervek, tulajdonosok, illetékes vezetők stb. útján - kell intézkedni.
• A dokumentumok mentési sorrendjét a tűzoltás-vezető dönti el.
• A dokumentumokat - a lehetőséghez mérten – elektronikus adat hordozóra ki kell
menteni, amely a szervezeti egység vezetőjének a feladata, illetőleg az iskola
informatikai rendszerének működtetéséért felelős vezető kötelezettsége.
11.3. Gépek, műszerek, egyéb eszközök anyagok (gyógyszerek stb.) mentése:
• A szervezeti egység vezetője a felelős a gépek, műszerek, egyéb eszközök mentésének
megszervezéséért.
• A gépek, műszerek, egyéb eszközök mentésénél emberélet és testi épség nem
veszélyeztethető.
• A gépek, műszerek, egyéb eszközök, anyagok őrzésére a körülmények
figyelembevételével - az együttműködő szervek, tulajdonosok, illetékes vezetők stb.
útján - kell intézkedni.
• A gépek, műszerek, egyéb eszközök mentési sorrendjét a tűzoltás-vezető dönti el.

12. Utómunkálatok
12.1. Utómunkálat a tűz eloltása utáni tevékenység, amely a helyszínen, valamint annak
közvetlen környezetében a további kárnövekedés megakadályozására, illetve baleset és
egyéb veszély elhárítására irányul.
12.4. Dokumentálás:
• A 12.1-es, 12.2-es és a 12.3. pontokban jelölt anyagokról digitális
fényképfelvételeket kell készíteni, illetőleg jegyzéket kell felvenni.
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A fényképfelvételek és jegyzék készítése az adott szervezeti egység vezetőjének
feladata.
A fényképfelvételeket és a jegyzéket az igazgató vagy helyettesének a rendelkezésére
kell bocsátani.

13. Együttműködés a hivatásos katasztrófavédelemmel.
•
•
•
•

A tűzoltósággal az együttműködés már a tűzjelzés időpontjában megkezdődik, a
riasztási fokozat elrendeléséhez a jelző személy információt szolgáltat.
A tűz oltásánál a területet és a tevékenységet ismerő szakemberek fontos információkkal
tudják segíteni a tűzoltási munkálatokat.
A hivatásos tűzoltóság kiérkezésekor az elsőnek kiérkező szer parancsnoka veszi át a
tűz oltásának a vezetését, egyszemélyi felelőse a tűzoltásnak.
Feladatát a tűzoltóság tűzoltási és mentési szabályzatában rögzített jogok, és
kőtelezettségek figyelembevételével végzi.

14. Egyéb rendelkezések:
A tűzriadó tervben foglaltak ismerete, betartása az iskola valamennyi dolgozójára
nézve kötelező. A tervben foglaltakat évente oktatni és gyakoroltatni kell.
Az eredményét írásban rögzíteni kell.
Veszprém 2021.08.23.

………………………………………

Eveli Péter
Igazgató
Szilágyi Erzsébet Általános Iskola

A Tűzriadó tervet készítette:
.................................................
Tóth Attila E.V.
Tűzvédelmi főelőadó
111380/26/2016
Ny.sz.: 43563683
8248 Nemesvámos, Rózsa utca 19.

Oldal:

13/13

Változat száma:

2

