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Amit az Egyetemen tűzvédelméről tudni kell! 

 

Tisztelt Hallgatók! 

 

Az egyetem tűzvédelmi szabályzatának megalkotásával alapvető szándék, hogy az Egyetemet 

hozzásegítse a hatékony működéshez, úgy, hogy az oktatási folyamat közben a hallgatók és a 

dolgozók, illetve az épület biztonsága garantált legyen. 

 

Az Egyetem tűzvédelmével kapcsolatosan megkülönböztetjük a létesítési – az épület 

használatbavételekor érvényes jogszabályok, szabványok szerint előírt (pl.: épületszerkezetre, tűzjelző 

rendszerre vonatkozóan) - előírásokat, illetve használati előírásokat (pl.: tárolásra, dohányzásra 

vonatkozóan).  

 

A használati előírásokat a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályok szerint be kell tartani, 

a hiányosságokat és szabálytalanságokat a tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírsággal sújthatja! 

 

Az Egyetem minden alkalmazottja, illetve minden hallgatója részére elérhetővé teszi a vonatkozó 

tűzvédelmi szabályzatot és elvárja tőlük az egyetemi célokkal való azonosulást és a tűzvédelem 

iránti elkötelezettséget. 

 

Az egyetem építményeit, helyiségeit csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési) engedélyben 

megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni. A helyiség bejáratánál jól láthatóan a 

vonatkozó előírásokra figyelmeztető és a tiltó rendelkezéseket tartalmazó, szabványos táblát kell 

elhelyeznie az üzemeltető szervezeti egységnek.  

 

Minden munkahelyen a tevékenység befejezését követően ellenőrizni kell a tűzvédelmi szabályok 

megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. 
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Általános tűzvédelmi előírások: 

 

Tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozóan: 

 Tűzveszélyes tevékenységet tilos ott végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. 

 

Dohányzásra vonatkozóan: 

 Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol 

az tüzet okozhat. 

 Dohányozni csak a kijelölt helyeken szabad! 

 Dohányozni nem szabad olyan szabad téren, illetve olyan helyiségben (pl. egyes laborokban, 

raktárakban) ahol robbanásveszélyes és tűzveszélyes anyagokat tárolnak. 

 A dohányzási tilalom szabványos táblával, ill. piktogrammal van megjelölve. 

 

Villamos berendezésekre vonatkozóan: 

 Világítást, villamos berendezést a vonatkozó nemzeti szabványok szerint kell létesíteni, 

használni és felülvizsgálni. A berendezések használatuk során tűzveszélyt nem okozhatnak. A 

meghibásodott, illetve megrongált berendezéseket be kell jelenteni! 

 A villamos berendezéseket használatuk befejeztével ki kell kapcsolni, a napi munka befejezése 

után pedig az elektromos hálózatról is le kell választani. 

 Ügyelni kell arra, hogy csak azok a számítógépek, illetve egyéb berendezések maradjanak 

bekapcsolva, amelyek folyamatos működése feltétlenül szükséges. 

 A bekapcsolva hagyott számítógépek monitorait, illetve a nem használt nyomtatókat és egyéb 

eszközöket ki kell kapcsolni! 
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Tűzoltó és tűzjelző eszközökre vonatkozóan: 

 Az egyetem épületeiben (folyosókon, lépcsőházakban) tűzoltó eszközök (tűzoltó készülékek, a 

tüzivíz hálózat tűzcsap szerelvényei) vannak elhelyezve. Ezek beszerzését, karbantartását és 

ellenőrzését az operatív igazgatóság végzi, illetve végezteti. Ezeket az eszközöket csak tűz esetén 

szabad használni, épségük megőrzése mindenki érdeke és kötelessége, sérülésüket / hiányukat / 

üzemképtelenségüket jelenteni kell. 

 A tűzoltó eszközöket és berendezéseket még átmenetileg sem lehet eltorlaszolni! 

 Az egyetem egyes épületeiben, illetve helyiségeiben (pl.: kollégium és labor) tűzjelző rendszer 

van kiépítve. A tűzjelző rendszer a füst/hőmérséklet emelkedés érzékelésén túl ellátja a vezérlési 

funkciókat is (pl.: hang és fényjelzők működtettése, hő- és füstelvezető vezérlés, beléptető 

rendszer vezérlése, liftek vezérlése, stb.)  

 Amennyiben tűz/füst keletkezését érzékeljük és a tűzjelző rendszer érzékelői még nem léptek 

működésbe, úgy a menekülési útvonalaknál található kézi jelzésadó működtetésével tudjuk a 

vezérléseket elindítani. 

 A hang és fényjelzők működésekor mindenkinek el kell hagynia az épületet, illetve értesíteni kell 

a többi hallgatót, illetve az egyetem dolgozóit is. 

 A lifteket tűz esetén tilos használni! 

 Azokban az épületekben ahol nincsen kiépítve a teljes körű tűzjelző rendszer ott hangos 

felkiáltással kell értesíteni a bent lévőket ( Tűz van! Tűz van!), illetve mobiltelefonon keresztül 

kell bejelenteni a tüzet az alábbi elérhetőségeken: 

 

Katasztrófavédelem: 105                     Mentők: 104                               Rendőrség: 107 

 

Központi szám: 112 
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Tűzoltási felvonulási területre vonatkozóan: 

 Az épületek közlekedési útvonalait, kapubejáratot, folyosót, lépcsőt, lépcsőházat, belső utat, 

kijáratot, vészkijáratot és vészlétrát teljes szélességében, állandóan szabadon kell tartani. Ott 

robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el. Ez alól 

kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, 

dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az 

elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le. A 

menekülésre számításba vett közlekedőkben, nem füstmentes lépcsőházakban és a pinceszinti 

helyiségekben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és füstelvezetés hatékonyságát 

nem ronthatják. 

 Füstmentes lépcsőházban nem helyezhető el robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba 

tartozó anyag. 

 A létesítményben villamos kapcsolókat, közmű nyitó- és zárószerkezeteket, tűzjelző és 

füstelvezető szerelvényeket, továbbá tűzvédelmi berendezést és készüléket eltorlaszolni még 

átmenetileg sem szabad. 

 

Intézkedések tűz esetén: 

Az egyetem minden dolgozójának, hallgatójának és az egyetemen 

tartózkodó minden vendégnek állampolgári kötelessége az észlelt tűz 

jelzése, a tűz oltásának megkezdése, az életmentés, a köztulajdon 

védelme a testi épségének megörzésének figyelembevételével, illetve a 

katasztrófavédelem és egyéb szervek (mentők, rendőrség) munkájának 

segítése. 

Tűzjelzés és riasztás: 

A tűz jelzése autómatikusan történik ahol teljes körű tűzjelző 

rendszer van kiépítve, illetve kézi tűzjelzésadók benyomásával. Ahol nincsen kiépítve tűzjelző rendszer 

ott hangos felkiáltással kell értesíteni a bent lévőket , illetve mobiltelefonon keresztül kell bejelenteni a 

tüzet a katasztrófavédelemnek. 
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A tűz bejelentésekor közölni kell: 

 mi ég, 

 mit veszélyeztet, 

 mekkora a tűz terjedelme, 

 van-e életveszély, sebesült 

 van-e olyan körülmény amely veszélyezteti a 

menekülést/beavatkozást ( pl.: robbansáveszélyes anyag, 

gázpalack tárolása, stb.) 

 ki és milyen telefonszámon, honnan jelzi a tüzet. 

A riasztás a létesítményeken belüli hangjelzéssel/ hangos 

felkiáltással történik. Riasztás esetén az oktatást és mindenféle 

munkát be kell szüntetni, a gépeket ki kell kapcsolni. Az épületeket mindenkinek el kell hagyni a 

"Vészkijárat"-jelek, vagy a főbejárat irányában, a lehető legrövidebb úton. Az épületből való 

kimenekülés után a kijelölt gyülekezési helyen kell várakozni! 

Teendők a tűzoltás alatt: 

Tűz alkalmával a Tűzvédelmi Szabályzat  és annak mellékletében található az adott épületre 

vonatkozó Tűzriadó terv utasításait kell betartani. 

Egyéb előírások: 

Amennyiben a tűzvédelmi szabályzatban meghatározott használati előírásokban leírt 

szabálytalanságot/hibát észlel valaki, azt köteles haladéktalanul jelenteni, szóvá tenni!  

Tűztől és balesettől mentes egyetemi polgári létet kívánok! 

 

Budapest, 2017.augusztus            Korpa István 

             Óbudai Egyetem 

          tűzvédelmi megbízott 


