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Közlekedési-menekülési útvonalakra és tantermekre vonatkozó előírások



• Az utóbbi években megnövekedett a közlekedési utakra és a 
tantermekre vonatkozó biztonsági előírások megszegése.

• Az alábbi diákon néhány jellemző példát kívánok bemutatni ebben a 
témában.



• A közlekedési utak folyamatos, akadálymentes biztosítása az 
emberélet védelmének, a tűzoltásra alkalmas eszközök, áramtalanító 
kapcsolók és egyéb közműelzárók,  biztonsági elemek elérésének 
egyik legfontosabb eleme.

• Éppen ezért a bemutatott szabálytalan állapotok komoly 
veszélyforrásokat hordoznak magukban.



A lépcsők és kijáratok szabad szélességének leszűkítése a menekülési lehetőség 
jelentős korlátozását és súlyos balesetveszélyt jelent!



A tűzoltásra alkalmas rendszeresített eszközök eltorlaszolása a beavatkozás 
lehetőségét és gyorsaságát akadályozza!



Ez egy automatikusan nyíló füstelvezető ablak, amelynek párkányára pakoltak, ezzel 
akadályozva annak nyitását. Ennek következtében a füst megreked a helyiségben!



Az ideiglenes, egy-két napig történő tárolás is jelentős veszélyeket idéz elő egy 
rendkívüli esemény során. Fokozottan balesetveszélyes körülmény!



• Sok esetben nem veszik figyelembe, hogy a közlekedési lehetőségeket 
nem csak a menekülők számára kell biztosítani.

• A beavatkozást végző tűzoltók általában rossz látási viszonyok között 
hatolnak a területre és az ott lévő tárgyak súlyosan veszélyeztethetik a 
testi épségüket és a beavatkozás hatékonyságát!



A közlekedési utak fontos részei a helyiségek kijáratai. Utóbbi időkben a képen 
látható jelenség elszaporodott. Rendkívüli helyzetben a gyors eltávozás lehetőségét 
alapvetően gátolja!



Sajnos ilyen is előfordul! Ez már több mint szabálysértés!



A képen látható folyosószakaszon a menekülési útvonal rész a lengőajtók szabad 
szélessége és a szakaszon található helyiségek nyitott ajtói és ablakai közötti rész, 
amit mindenkor teljes szélességében szabadon kell hagyni!



Ez az ideális állapot, amikor a folyosó teljes szélességében használható, a tűzoltásra 
rendszeresített eszközök hozzáférhetők, a tűzjelző és hő- és füstelvezető kapcsolója 
könnyen kezelhető állapotú.



A lift menekülésre vészhelyzetben nem használható! Ez jól láthatóan jelölve is van 
minden liftnél!



Most térjünk át a tantermek használatára! Minden teremnek számítások alapján 
maximális befogadó képessége van, amelyet túl lépni szigorúan tilos! A normál 
berendezési állapot itt látható a belső közlekedés lehetőségének biztosításával.



Ez a teljesen szabálytalan állapot, amely meneküléskor fokozott veszélyt idéz elő!
Ez a helyzet szigorúan tilos, szabálysértési, rosszabb esetben büntetőjogi eljárást vonhat 
maga után!
A termek használatát mindig a létszámnak megfelelően kell kiválasztani, úgy, hogy a 
maximális befogadó képességet ne lépje túl!



• A létszámkorlát betartásáért a mindenkori oktató felelős!

• Órát nem szabad túlzsúfolt teremben megtartani!



Vannak tantermek, amelyeknek több kijárata is van. Az oktatás megkezdése előtt a 
maximális befogadó képességen belül függetlenül a bent tartózkodók számától az összes 
kijáratot ki kell nyitni és az oktatás végéig ebben az állapotban kell tartani!
Ez szintén az oktató felelőssége!





• A fenti előírások betartása mindannyiunk érdeke, munkatársaink és 
diákjaink biztonsága kiemelten fontos!

• Kérek minden munkatársat, hogy ennek szellemében folytassa 
felelősségteljes munkáját.

• Kérdés esetén a VIBO munkatársai állnak rendelkezésre!

• Köszönöm megtisztelő figyelmüket!




