PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM

TŰZVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG
Kedves Munkatársunk!
A tűzvédelemről szóló 1996. évi XXXI. törvény, kötelezővé teszi a munkavállalók részére a
szükséges munka ill. tűzvédelmi ismeretek oktatását, elsajátítását.
Ennek a kötelezettségnek szemelőt tartásával kérjük Önt, 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
igazolni szíveskedjék.
A részletesebb tűzvédelmi és munkavédelmi előírásokat a tűzvédelmi szabályzat tartalmazza,
melyek az egyetem vezetőinél megtalálhatók, áttanulmányozhatók.

Tűzvédelmi előírások
a) Minden dolgozó, alkalmazott a saját munkaterületén gondoskodik a tűzvédelmi előírások és a
tűzvédelmi szabályzatban foglaltak maradéktalan betartásáról.
b) Tűzvédelmi szabálytalanság észlelése esetén gondoskodik annak megszüntetéséről, illetve
tájékoztatja a közvetlen vezetőjét.
c) Köteles a számára kiadott tűzvédelmi oktatási anyagot áttanulmányozni, és az abban foglaltakat
elsajátítani, betartani.
d) Tűzvédelmi szempontból figyelemmel kíséri az általa használt berendezések, felszerelések
állapotát. Hiba, sérülés esetén gondoskodni az elhárításáról, a hiba sérülés jelentéséről.
e) A munka, illetve a tevékenység befejezése után köteles munkaterületének áramtalanításról,
tűzveszélyt jelentő állapot megszüntetéséről gondoskodni.
f) A tűzriadó gyakorlatokon köteles tevékenyen közreműködni.
g) Tűz esetén köteles a „Tűzriadó terv”-ben foglaltak szerint eljárni. A menekülési útvonalak a
folyosókon, közlekedőkben vannak kifüggesztve.
h) A tűzoltó készülékek elhelyezése, közművek elzáróinak helye szintén az előzőpontban említett
rajzokon van feltüntetve.
i) Az egyetem területén dohányozni csak a kijelölt helyeken szabad.
j) Dohányzásra kijelölt helyek 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 az alábbiak
szerint.
 Tűzjelzés módjai:
∗ hangos „TŰZ VAN” kiáltással (tűzlárma) a környezetünkben tartózkodók figyelmének
felhívására. A felhívás határozott és figyelemfelkeltő legyen, ügyelve arra, hogy ne
alakuljon ki pánikhangulat,









































∗ kézi jelzésadó benyomásával
∗ telefonon a hivatásos tűzoltóság felé a 105-ös telefonszámon, rádiótelefonon keresztül
hívható még a 112-es általános segélyhívó telefonszám is.
l) Amennyiben a tűzeset során személyi sérülés történt vagy bűncselekményre utaló körülmény
észlelhető a mentőket a 104, a rendőrséget a 107 telefonszámokon értesíteni kell.
m) 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.
n) A hivatásos tűzoltóságnak a tüzet a kialakult körülményektől függően a kollégium bármely
dolgozója jelezheti.
o) A tűz jelzésének megkönnyítésére a távbeszélő készülékekhez a hivatásos tűzoltóság, a
rendőrség, a mentők hívószámát is fel kell tüntetni.
p) Az egyetem területén csak a rendszeresített vagy a kollégium vezetője által engedélyezett
készülékeket, berendezéseket, eszközöket szabad használni.
Tűzoltókészülékek használata:





a készüléket a falról le kell akasztani
a biztosítószeget vagy lemezt a működtető karból eltávolítani
a portömlőt a lángtérbe irányítani
a kar lenyomásával az oltóanyagot a lángtér felső harmadába juttatni

Falitűzcsap használata:
 a tűzcsapszekrényt kinyitni, sugárcsövet kivenni
 a sugárcsövet megfogni, a tömlővel együtt a tűz irányába kihúzni
a sugár csövet kinyitni, jelzést adni másik személynek az elzáró szerelvény kinyitására, és a
sugarat a tűzre irányítani

Minden munkavállalónak az aktuális szervezeti egység adminisztrátornál kell aláírni az
igazolást, hogy tudomásul vette a tűz és munkavédelemmel kapcsolatos teendőket.

Köszönöm szíves figyelmét, kívánok jó egészséget, eredményes munkát!

Minarcsik Miklós
Tűzvédelmi megbízott

