TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
A tűzvédelemről szóló 1996. évi XXXI. törvény valamint az 54/2014.(XII.5) BM rendelet
kötelezővé teszi a hallgatók részére is a szükséges tűzvédelmi ismeretek oktatását,
elsajátítását.
Ennek a kötelezettségnek szem előtt tartásával kérjük, hogy ezt a tájékoztatót figyelmesen
olvassa el, és a benne foglaltakat tartsa be, illetve tartassa be.
A tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételét kérjük, hogy a mellékelt nyilatkozat aláírásával
szíveskedjék igazolni.
A részletesebb tűzvédelmi előírásokat a TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT tartalmazza, mely az egyetem
portáján megtalálható, áttanulmányozható.
Betartandó tűzvédelmi előírások:
a) Minden hallgató köteles a tűzvédelmi előírások és a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak
maradéktalan betartásáról gondoskodni.
b) Tűzvédelmi szabálytalanság észlelése esetén köteles annak megszüntetéséről, illetve az
oktató tájékoztatásáról gondoskodni.
c) Köteles a számára tűzvédelmi oktatási anyagot áttanulmányozni, és az abban foglaltakat
elsajátítani, betartani.
d) A tevékenység befejezése után köteles tűzveszélyt jelentő állapot megszüntetéséről
gondoskodni.
e) Tűzvédelmi szempontból figyelemmel kísérni az általa használt berendezések,
felszerelések állapotát. Hiba, sérülés esetén gondoskodni annak jelentéséről.
f) Az évente egy alkalommal kötelező tűzriadó gyakorlatokon köteles tevékenyen
közreműködni.
g) Tűz esetén köteles a „Tűzriadó terv”-ben (portán megtekinthető) foglaltak szerint eljárni.
menekülési útvonalak a folyosókon, közlekedőkben vannak kifüggesztve.
h) A tűzoltó készülékek elhelyezése, közművek elzáróinak helye szintén az előző pontban
említett rajzokon van feltüntetve.
i) Az egyetem területén dohányozni csak az épületen kívül a kijelölt helyeken szabad.
j) Dohányzásra kijelölt helyek az épületen kívül táblával vannak jelölve.
k) Az épületben keletkezett tűz esetén azonnal meg kell kezdeni a tűz oltását, terjedésének
megakadályozását és vele párhuzamosan a tűzesetet haladéktalanul jelezni kell a
portaszolgálat felé.
l) Tűzeset észlelése esetén a tűzjelzés módjai:
- hangos „TŰZ VAN” kiáltással (tűzilárma) a környezetünkben tartózkodók figyelmének
felhívására. A felhívás határozott és figyelemfelkeltő legyen, ügyelve arra, hogy ne
alakuljon ki pánikhangulat,
- az épületben kiépített és piktogrammal jelölt kézi jelzésadókon keresztül
m) Amennyiben a tűzeset során személyi sérülés történt vagy bűncselekményre utaló
körülmény észlelhető, minden esetben elsődlegesen a portaszolgálatot kell értesíteni és

ezzel egyidőben a mentőket a 104, a rendőrséget a 107 illetve a 112 –es telefonszámokon
értesíteni kell.
n) Tűzoltóság hívószáma: 105 illetve 112
o) A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:
- a tüzeset pontos helyét, címét,
- mi ég, mi van veszélyeztetve,
- emberélet van-e veszélyben,
- a jelző nevét, a jelzésre használt távbeszélő számát.
p) A hivatásos tűzoltóságnak a tüzet a kialakult körülményektől függően az egyetemi kar
bármely hallgatója jelezheti, de minden esetben a portaszolgálat értesítendő
elsődlegesen.
Tűzoltó készülékek használata:
- a készüléket a falról le kell akasztani
- a biztosítószeget vagy lemezt a működtető karból eltávolítani
- a portömlőt a lángtérbe irányítani
- 1,5 – 2 méteres biztonsági távolság betartása mellett, a kar lenyomásával az
oltóanyagot a lángtér felső harmadába juttatni
Fali tűzcsap használata:
a tűzcsapszekrényt kinyitni, sugárcsövet kivenni, elzáró szerelvényt kinyitni
a sugárcsövet megfogni, a tömlővel együtt a tűz irányába kihúzni
a sugár csövet kinyitni és a sugarat a tűzre irányítani
Minden hallgatónak a tanulmányi előadójánál kell aláírni az igazolást, hogy tudomásul vette
a tűz és munkavédelemmel kapcsolatos teendőket.

A porral oltó készülék használata

A porral oltó készülék részei
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1. kép Porral oltó készülék részei.
A fejrész tartalmazza a szelepkart, a biztosítószeget, portömlőt, és a nyomásmérő órát. (1.kép)
Az oltóanyagtartályon elhelyezett címkéken a használati utasítás, valamint, a készülékbe
töltött oltópor típusa olvasható le. (2.kép)

2. kép ’ABC’ Porral oltó készülék piktogramjai.
Az MSZ EN 3 és MSZ EN 1866 szabvány alapján gyártott tűzoltó készülékek karbantartását
évente kell elvégeztetni. A felülvizsgálatról egy öntapadós matrica tanúskodik, amelyen
olvasható a készülék utolsó és következő esedékes karbantartásának időpontja, ennek
hiányában a készülék nem tekinthető üzemképesnek. A készülékeket rendszeresen arra
jogosult szakemberrel kell felülvizsgáltatni. Az ellenőrzést és karbantartást csak a BM OKF
regisztrációs számával rendelkező szervezet végezheti. Az oltóanyagtartályon beütés
található, amelyen a gyártási év és a próbanyomás időpontja olvasható, általában 20 évig
tarthatók használatban.

A porral oltó készülék használata:
Amennyiben lehetőségünk van rá, tűz esetén kérjünk segítséget, és értesítsük a tűzoltóságot.
Amennyiben nem sikerülne eloltani a tüzet csak késleltetni annak terjedését a
rendelkezésünkre álló porral oltó készülékkel, hagyjuk el a helyiséget és értesítsük a
tűzoltóságot. A kiérkező tűzoltó raj a tűz oltását befejezi. Amennyiben sikerült a lángolást
megszüntetni, az égő anyagból visszamaradt parázsló forró részek visszagyulladhatnak, ezért
mindenképpen értesítsük a tűzoltóságot (ha még nem tettük meg), akik elvégzik a végleges
oltást, és meggyőződnek arról is, hogy a tűz esetleges rejtett részekre a hősugárzás, hővezetés
hatására nem terjedt-e át (például: álmennyezet, padlás, tetőszerkezet, stb.)
Az oltóanyagtartályon elhelyezett címkéken magyar nyelvű kezelési és használati utasítás
olvasható, látható, ami közérthető ábrával is el van látva. (3.kép)

3. kép Porral oltó készüléken lévő használati utasítás és annak piktogramjai.
Használat előtt el kell távolítani a biztosítószeget, a portömlőt a tűz felé kell irányítani, majd a
működtető kar lenyomásával megkezdhető az oltás. Az oltás során ügyeljünk arra, hogy az
oltóport nem az égő anyag felületére, hanem a lángzónába juttassuk, felülről lefelé lassan
haladva, vízszintes irányban is mozgatva ezzel betakarva a tüzet (4.kép).
Oltópor lángzónába juttatása.
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4. kép Oltópor lángzónába juttatása fentről lefelé haladva.

Az égő anyag felé tartva a kiáramló oltópor az égő anyagot szétszórja, újabb tűzfészkeket
létrehozva, ez nagymértékben csökkenti a tűz eloltásának esélyét. (5.kép)
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Oltópor tűzfészekbe juttatása.
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5. kép Oltópor tűzfészekbe juttatásával a tűz továbbterjedése.
A nem megfelelő vagy a használt készülékeket haladéktalanul pótolni kell!

