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Felújításhoz  kötött engedélykérés
A legtöbb iskolaépületnek nincs is szüksége tűzvédelmi engedélyre
• Az időközönként 
fellángoló kórháztü-
zek a közintézmények 
épületeinek tűzvédelmi 
engedélyeire irányítot-
ták a figyelmet, többek 
között számos hazai 
tanintézmény is évek 
óta tűzvédelmi enge-
dély nélkül működik. 
Ennek számos oka 
lehet, és nem mind-
egyik hanyagságból 
vagy felelőtlenségből 
fakad, hiszen vannak 
épületek, amelyek nem 
is igényelnek ilyet. A 
megyei tűzoltóságok 
képviselőivel jártuk 
körbe a témát.

H A J N A L  C S I L L A

Országos szinten a több mint 
26 ezer iskola- és óvodaépület 
közül mintegy 22 ezer mű-

ködik tűzvédelmi engedély nélkül, 
azonban felének nincs is szüksége a 
katasztrófavédelmi felügyelőség en-
gedélyére, további 15 százalékának 
egyáltalán nincs tűzvédelmi enge-
délye, míg közel 20 százaléka most 

van engedélyeztetés alatt – derült ki 
nemrég Sorin Cîmpeanu tanügymi-
niszter összesítéséből. „Az engedé-
lyek hiánya nem szabad meggátolja 
a tanintézményeket abban, hogy 
minden tőlük telhetőt megtegye-
nek, hogy tűzvédelmi szempontból 
biztonságossá tegyék az épületeket. 
Ezen téma kapcsán egyeztetünk 
majd a tanfelügyelőségekkel és a he-
lyi területi-közigazgatási egységek 
vezetőivel is” – fogalmazott a tárca-
vezető, hozzátéve, a tanügyi intéz-
mények tűzvédelmi engedélyének 
megszerzése a helyi önkormányza-
tok feladatkörébe tartozik.

A legtöbb iskolának
nincs is rá szüksége

A tanulásra szánt épületek egy ré-
sze Maros és Hargita megyében 
sem felel meg a jelenleg érvényben 
lévő tűzvédelmi előírásoknak, vagy 
nincs is szükségük az engedély 
megszerzésére. A Hargita megyei 
tűzoltóság sajtószóvivőjétől, Alina 
Ciobotariutól kapott adatokból ki-
derül, Hargita megyében az 593 is-
kolaépület közül csak 86 rendelke-
zik tűzvédelmi engedéllyel, 61-nek 
pedig nincs engedélye, 446 tanin-
tézmény esetében nincs is szükség 

erre az engedélyre. Maros megyé-
ben a több mint 800 tanintézmény 
közül 24 (ebből kettő magániskola) 
nem rendelkezik a tűzoltóság fel-
hatalmazásával – közölte az adato-
kat a Maros megyei tűzoltóság pa-
rancsnoka, Călin Ioan Handrea. Az 
egység vezetője úgy fogalmazott, 
Maros megyében többször is elle-
nőrizték az iskolákat tűzvédelmi 
szempontból az elmúlt időszakban 
– kivéve idén, mert zárva voltak. 
Esetenként bírságoltak is az enge-
délyhiány miatt, viszont nincsenek 

olyan tan intézetek, amelyek veszé-
lyesek lennének tűzvédelmi szem-
pontból, annak ellenére, hogy nem 
rendelkeznek engedéllyel – hang-
súlyozta a tűzoltóparancsnok.

1992 előtt nem volt erre törvény

„Legtöbbször a hiányzó okiratok 
miatt nincs engedélyük az iskolák-
nak, mert átépítéseket, felújításo-
kat eszközöltek uniós vagy állami 
projektek révén, és közben igazga-
tó- vagy polgármestercsere történt, 
az iratok eltűntek, és mindent újból 
be kell szerezniük” – említette meg 
az egység parancsnoka az enge-
délyhiány egyik lehetséges okát. 
Mint fogalmazott, azok az épü-
letek, amelyeknek nincs engedé-
lyük, évtizedekkel ezelőtt épültek, 
és az első olyan törvényi elő-
írás, amely megkövetelte a 
tűzvédelmi felhatalmazást, 
1992-ben született, addig 
tehát nem volt szükségük 
a tanintézményeknek erre 
az engedélyre. Azoknak az 
épületeknek nincs szüksé-
gük erre az engedélyre, amelyek 
1992 előtt épültek és azóta sem 
történt ott lényeges átépítés vagy 
felújítás. Călin Ioan Handrea ki-
fejtette, a törvény az elején enge-
dékenyebb volt, most azonban szi-
gorúbban megköveteli ezt, vagyis 
ha felújítás történt egy épületben, 
akkor kell a tűzvédelmi engedély, 
az épületeknek fel kell zárkózniuk 
az aktuális elvárásokhoz, és ez 
nehéz, mert komoly átalakítással 
lehet csak megfeleltetni a legújabb 
tűzvédelmi előírásoknak.

Az iskolaépületek lényeges 
átépítése, felújítása után 
kötelező beszerezni a 
tűzvédelmi engedélyt 

▴  K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .
     F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S

Az utolsó három hőmérő is célhoz 
ért hétfőn délelőtt abból a 28-ból, 

amelyet a marosvásárhelyi székhe-
lyű, informatikai fejlesztésekkel és 
elektronikai készülékek gyártásával 
foglalkozó SVT Electronics készített 
és adományozott. Elsőként a ma-

rosvásárhelyi rohammen-
tő-szolgálathoz (SMURD) 
kísértük el Molnár Juditot, 
a cég HR-menedzserét, aki 
Vass Hajnal főasszisztens-
nek adta át immár a ne-
gyedik hőmérőt. Mint Vass 

Hajnal elmondta, nagyon 
hasznos nekik az érintésmentesen 
működő lázmérő, hiszen naponta 
átlagosan negyven kolléga lép be az 
épületükbe, és számukra kötelező a 
testhő mérése. Ezzel a készülékkel 
el tudják kerülni, hogy mindenki 

megfogja a lázmérőt, a homlokához 
tegye. Az adományba kapott hőmé-
rővel gyorsan és pontosan tudnak lá-
zat mérni. Hármat már használnak a 
SMURD-nál, ezt a negyediket a nagy-
sármási kirendeltséghez viszik, hogy 
ott is segítsenek vele.

Vasárnap vette át a Prism hőmé-
rőt a Marosvásárhelyi Sürgősségi 
Klinikai Kórház újszülöttosztályá-
nak nővére is, de egyet kapott a 
Kardiológiai és Transzplantációs 
Központ újszülöttosztálya is. Itt a 
hőmérőt Sorin Pașcanu főorvos vett 
át, aki elmondta, hogy örvendenek 
az adományoknak, de főként annak, 
hogy vannak cégek és civilek is, akik 
értékelik a munkájukat, akik tudják, 
hogy ők az újszülött kicsiken végez-
nek szívműtéteket, életeket men-
tenek. Annál inkább fontos ez az 

adomány számukra, mert helyi cég 
fejlesztette és gyártotta.

Az alkalmazottak választhattak

A Székelyhonnak Molnár Judit el-
mondta, hogy az elmúlt évben fej-
lesztették ki az infravörös hőmérőket, 
azzal a céllal, hogy segíteni tudják 
az egészségügyben, de a szociális 
rendszerben dolgozók munkáját is. 
A hőmérők piaci ára 250 euró, és 
lehetőséget biztosítottak a 28 alkal-
mazottjuknak, hogy mindenki az ál-
tala kiválasztott intézménynek, civil 
szervezetnek adományozzon egyet. 
A legtöbb esetben az alkalmazottak 
vitték el és adták át a hőmérőket. 
Így jutott több, kisegítő személyzet 
nélkül működő hőmérő Marosvá-
sárhelyen különböző kórházakba és 
civil szervezethez, de kapott a Csík-
szeredai Megyei Sürgősségi Kórház, 
illetve a Székelyudvarhelyi Városi 
Kórház is. A Marosvásárhelytől leg-
távolabb eső helyszín, ahova a hő-
mérőkből került, a Félixfürdői Reha-
bilitációs Kórház. (Simon Virág)

Az alkalmazottak döntöttek az adományok sorsáról Elhunyt Farkas Árpád Kossuth-díjas költő
Életének 77. évében súlyos beteg-
ség után vasárnap este elhunyt 
Farkas Árpád Kossuth-díjas költő, 
a Magyar Művészeti Akadémia 
tagja – adta hírül internetes olda-
lán hétfőn a Háromszék napilap, 
amelynek csaknem két évtizeden 
át volt a főszerkesztője.
Farkas Árpád 1944. április 3-án 
született az udvarhelyszéki 
Siménfalván. A kolozsvári Babeș–
Bolyai Tudományegyetem magyar 
szakán szerzett diplomát, majd 
rövid tanári pálya után 1968-tól a 
Sepsiszentgyörgyön megjelenő 
Megyei Tükör alapító munkatársa 
volt. Már diákként kezdett publi-
kálni a kor erdélyi magyar kultu-
rális lapjaiban. Első verseskötete, 
a Másnapos ének 1969-ben jelent 
meg, melyet még a romániai 
rendszerváltás előtt a Jegenyekör, 
majd az Alagutak a hóban köve-
tett. Asszonyidő címmel publi-
cisztika-, Bolhalakodalom címmel 
gyermekverskötetet is megjelen-
tetett. 1971-től a marosvásárhelyi 
Igaz Szó, az 1990-es névváltás 
után a Látó irodalmi folyóirat szer-

kesztőjeként, 1993-tól 2010-es 
nyugdíjba vonulásáig a Három-
szék napilap főszerkesztőjeként 
dolgozott. Munkásságát 1985-ben 
a Román Írószövetség prózadíjá-
val, 1993-ban József Attila-díjjal, 
2002-ben Balassi Emlékkarddal 
ismerték el. A Magyarország 
Babérkoszorúja-díjjal tüntették ki 
2016-ban, 2018-ban kapta meg a 
Kossuth-díjat. 2019-ben Sepsi-
szentgyörgy önkormányzata Pro 
Urbe-díjban, 2020-ban a Székely 
Nemzeti Tanács Gábor Áron-díj-
ban részesítette.
Farkas Árpádot szerdán temetik 
Sepsiszentgyörgyön, az új sze-
merjai temetőben. 

• Saját fejlesztésű és gyártású, kisegítő személyzet 
nélkül működő hőmérőket adományozott Hargita, Maros 
és Bihar megyei egészségügyi intézményeknek és civil 
szervezeteknek egy marosvásárhelyi cég. Az alkalmazot-
taik dönthették el, hogy kihez jutnak el az adományok.




