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Tisztelt Munkatársunk és Hallgatóink!

A tűz elleni védekezésről szóló jogszabályok előírásainak megfelelően a megelőző 
tűzvédelmi rendelkezések, a tűzjelzés lehetősége és módja, a tűz esetén követendő 
magatartás,  a  munkahelyen,  közösségi  szálláshelyen,  oktatási  intézményben 
elhelyezett  tűzoltó  készülékek  használata  és  a  tűzvédelmi  követelmények 
megszegésének következményei alapján az alábbi előírások szerint viselkedjen az 
épületekben és végezze munkáját:

 A munkahelyen, közösségi szálláshelyen, oktatási intézményben az épületet, 
illetve  annak  helyiségeit  csak  a  rendeltetésüknek  megfelelő  módon,  a 
vonatkozó tűzvédelmi előírások megtartásával szabad használni.

 Az  épület  „C”  tűzveszélyességi  osztályba  tartozik  mert  magas  épületnek 
minősül. 

 A menekülés és mentésre kijelölt helységekben esténként is biztosítani kell a 
biztonságos közlekedési lehetőséget,

 Az  épület  villamos  berendezéseinek  kapcsolóit,  a  közművek  nyitó-  és 
zárószerkezeteit, továbbá a tűzvédelmi berendezéseket, felszereléseket, tűzoltó 
készülékeket  eltakarni,  eltorlaszolni,  a belső közlekedési  utakat,  ajtókat  és a 
kiürítési útvonalat még átmenetileg sem szabad leszűkíteni, asztalok, székek, 
szárítók, áruk, termékekkel elzárni, eltakarni.

 Az  elektromos  berendezések  és  vezetékek  szerelését,  javítását  csak 
szakember végezheti. Amennyiben az Ön által használt gépen, berendezésen, 
a kapcsolódó vezetékeken meghibásodást  észlel,  azt  haladéktalanul  jelentse 
közvetlenül az illetékes személynek.

 Az elektromos berendezések, világító és más fogyasztó készülékek javításánál 
bármilyen  ideiglenes  –  tűzveszély  előidézésére  alkalmas  –  megoldást 
alkalmazni  tilos!  Az elektromos vezetékekre,  szerelvényekre  éghető  anyagot 
(pl. papírt) felrakni, felakasztani, felragasztani vagy attól 1 méteres távolságban 
elhelyezni tilos!

 Az  elektromos  készülékeket,  berendezéseket  csak  a  kezelési,  használati 
utasításban,  annak  biztonságos  használatra  vonatkozó  rendelkezéseknek 
megfelelően szabad használni.

 Hőfejlesztéssel,  hő  fejlődéssel  üzemelő  elektromos  készüléket  (kávéfőző, 
hajszárító,  mikrohullámú  sütő)  felügyelet  nélkül  üzemeltetni  nem  szabad, 
használat  után  kikapcsolt  állapotban  kell  hagyni.  Az  ilyen  berendezéseket 
hőálló  alátéten,  illetve  a  környezetében lévő bármely  éghető  anyagtól  olyan 
távolságra  (~1  méter)  kell  elhelyezni,  üzemeltetni,  hogy  az  éghető  anyag 
felületén mért  hőmérséklet  a  legnagyobb hő terheléssel  történő üzemeltetés 
mellett  se  haladja  meg  az  éghető  anyag  gyulladási  hőmérsékletének 
kétharmadát.

 A  hatályos  tűzvédelmi  és  egészségvédelmi  rendelkezések  értelmében  a 
munkahely,  közösségi  szálláshelyen,  oktatási  intézményben-épületeiben  zárt 
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térben  tilos  a  dohányzás!  Dohányozni  kizárólag  nyílt  téren  az  előírásoknak 
megfelelően  kijelölt  és  nem  éghető  anyagú  hamutartóval  ellátott  területen 
szabad! Égő dohány neműt, gyufát tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, 
ahol tüzet okozhat.

 A  munkahelyen,  közösségi  szálláshelyen,  oktatási  
intézmény  épületeiben,  annak  helyiségeiben  éghető  folyadékot  (pl.  benzin, 
festék),  valamint  éghető,  illetve  égést  tápláló,  valamint  mérgező  anyagot 
tartalmazó gázpalackot elhelyezni, tárolni nem szabad.

 Az öltözők területén csak a helyiségek funkciójából adódó tárolási és használati 
tevékenységet  szabad  végezni.  Az egész  épületben,  így  az  öltözőben 
dohányozni és nyílt lángot használni szigorúan tilos!

 A napi  tevékenység befejezése után,  eltávozás előtt  a helyiséget  utolsóként 
elhagyó  személynek  az  elektromos  készülékeket,  berendezéseket  –  a 
folyamatosan üzemelő berendezések, pl. hűtőszekrény, stb. kivételével – ki kell 
kapcsolni,  a  hőfejlesztésre  alkalmas eszközöket  a  villamos hálózatról  le  kell 
választani.

 Gépjármű parkoló területén éghető folyadékot  lefejteni,  illetve a gépjárművet 
üzemanyaggal  feltölteni,  vagy azon tűzveszéllyel  járó javítást,  tevékenységet 
végezni nem szabad.

 Minden vezető, illetve munkaterületén minden munkavállaló, hallgató köteles a 
tőle elvárható gondossággal a tüzet okozó körülményeket figyelemmel kísérni, 
a tűzesetek megelőzésére szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni, 
megtetetni.

Tűz  esetén  a  tűzjelzésben,  továbbá  a  tűzoltási  tevékenységben,  a  mentési 
munkálatokban – amennyiben az az élet és a testi épség veszélyeztetésével nem jár 
– minden munkatárs és hallgató köteles a tőle elvárható módon az alábbi feladatok 
ellátásában, végrehajtásában részt venni:

 Riasztani az adott területen, illetve az épületben dolgozókat, egyéb jogcímen ott 
tartózkodókat, valamint a tűzoltóságot a 105-ös telefonszámon (mobil telefonról 
a 112-es központi segélyhívó számon), illetve a biztonsági szolgálatot.

 Amennyiben közvetlen tűzjelzést ad a tűzoltóság felé, úgy az alábbi adatokat 
kell közölni:

 a  tűzeset  pontos  helyének  megnevezését,  pontos  címét,  továbbá  a 
helyszín megközelítésének sajátosságait;

 milyen anyag ég, megközelítően mekkora a tűz kiterjedése, illetve a tűz 
mit veszélyeztet;

 történt-e személyi sérülés a tűzesetből kifolyólag;

 tartózkodnak-e emberek a tűz területén,  vannak-e sérültek,  emberi  élet 
van-e veszélyben;
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 a  tüzet  jelző  nevét,  a  tűzjelzésre  használt  telefon  hívószámát  (a 
visszahívhatóság érdekében), valamint hogy honnan beszél.

 Végezze el,  illetve intézkedjen a helyiség, épület áramtalanítására, a további 
tűzesetek  megelőzése,  kialakulásának  megakadályozása,  továbbterjedése 
érdekében.

 Higgadtan, fegyelmezetten, pánikkeltés nélkül kezdjen hozzá a veszélyeztetett 
terület  kiürítéséhez.  Életveszély  esetén  kezdje  meg  a  veszélyeztetett 
személyek mentését, sérülés esetén a sérültek elsősegélyben részesítését.

 A  rendelkezésre  álló  eszközökkel,  tűzoltó  készülékekkel,  tűzcsappal  kezdje 
meg a tűz oltását.

 Azokat,  akik  nem  tudnak  részt  venni  a  tűz  oltásában,  tartsa  távol  a  tűz 
helyszínétől.

 A  tűzoltóság  megérkezése  után  tájékoztassa  a  tűzoltás  vezetőjét  a  tűzzel 
kapcsolatos  minden  körülményre  kiterjedően  (pl.  ki  és  mi  van  veszélyben, 
továbbá mindarról,  ami a tűzoltás szempontjából  a helyszínre jellemző adat, 
körülmény).

Minden  munkavállaló  köteles  a  közvetlen  munkaterületéhez,  minden  hallgató 
szálláshelyéhez legközelebb lévő tűzoltó készülék(ek) pontos helyét, ismerni, tudni. 
A tűzoltó készülékek működtetése a készüléken elhelyezett matricáról leolvasható, 
annak gyakorlati ismertetése a tűzvédelmi oktatás keretében külön is megtörténik.
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.  

A tűz elleni védekezés mindenki kötelessége. A tűzvédelmi rendelkezéseket 
megsértőkkel szemben a cselekmény súlyától függően fegyelmi-, kártérítési-, 
szabálysértési-, illetve büntetőeljárás kezdeményezhető.
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TÁJÉKOZTATÁS
a lakóterületek villamos hálózatának használatára

Az „A” épület villamos ellátása a földszinti főelosztón és a szintenként elhelyezett 
szinti elosztókon keresztül történik.

A  lakószinteken,  a  folyosókon  zárt,  kizárólag  villamos  szakember  által  kezelhető 
szinti elosztó szekrények kerültek kialakításra, melyekből minden előszobai bejárati 
ajtó felett, belül elhelyezett ún. szobai kiselosztó kapja a megtáplálást. A kiselosztó a 
lakóterületen belüli világítási- és dugalj hálózat védelmét látja el.  Esetleges zárlat, 
vagy  túlzott  áramfelvétel  esetén  az  elosztóban  lévő  kismegszakító  leold  és 
visszakapcsolása csak a zárlat, vagy túlfogyasztás megszűnése esetén lehetséges.

A  lakóterületen  lévő  villamos  hálózatot,  jelen  tájékoztatót  aláírásukkal  igazolók 
használhatják.

A lakóterületen jelentkező zárlat, vagy túlfogyasztás esetén a szobai kiselosztó lakók 
általi  kezelése  –  a  zárlatot,  vagy  túlfogyasztást  okozó  fogyasztó  
csatlakoztatásának megszüntetését követően- kizárólag az elosztó homloklapján 
lévő füstszínű kis ajtó nyitásával elérhető kismegszakítók felkapcsolásával történhet. 
Amennyiben  a  hiba  a  kismegszakító  felkapcsolásával  nem  szüntethető  meg  a 
karbantartókat/ gondnokságot/ portát kell azonnal értesíteni. Az elosztó szekrényen 
belüli  hibákat  csak  a  kollégium  villamos  szakemberei  javíthatják,  a  kiselosztó 
szekrény fedelét eltávolítani szigorúan tilos és életveszélyes!

A  fürdőszobák  betáplálása  16A/30  mA  érzékenységű  áramvédő  kapcsolón 
keresztül történik, mely áramütés ellen megfelelő biztonságot nyújt.

A  szobákban  az  asztalok  felett/mellett  elhelyezett  csatlakozó  aljzatok  közül  a 
„számítógép” feliratú két- két dugalj csak számítógép csatlakoztatására használható, 
más  készülék  csatlakoztatása  ezen  aljzatokba  tilos!  A  számítógép,  laptop 
(számítástechnikai  eszköz)  csatlakoztatása  előtt  a  használó  feladata  és 
kötelezettsége meggyőződni a csatlakozó kábel és dugó, valamint a csatlakozó aljzat 
épségéről.
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A  szobákban  található  további  földelt  csatlakozó  aljzatok  általános  használatra 
készültek.

 

 FALI ALJAZAT POLC ALATTI LÁMPA

A LAKÓTERÜLETEN LÉVŐ VILLAMOS KÉSZÜLÉKEK ALJZATBA TÖRTÉNŐ 
CSATLAKOZTATÁSA  ELŐTT  SZIGORÚAN  BETARTANDÓK  A  KÖVETKEZŐ 
ELŐÍRÁSOK:

11Az  aljzatokba  230  V  névleges  feszültségű,  maximum  1.600  watt 
teljesítményű, kizárólag „CE” jelzéssel ellátott készüléket, vagy berendezést, 
gyárilag készült kábellel, földelt vagy- kettős szigetelésű készülék esetén- két 
pólusú csatlakozóval szabad csatlakoztatni. 

11A  szoba  falán  lévő  polcok  alatti  lámpa  mellett  található  villamos 
csatlakozó  aljzatba  kizárólag  kis  teljesítményű  fogyasztót  szabad 
csatlakoztatni!

11Szemrevételezéssel  ellenőrizni  kell  a  fali  dugaszoló  aljzat  és  a  készülék, 
berendezés  védőburkolatának,  kábelének,  csatlakozó  dugójának 
sérülésmentességét. Törés, repedés, vagy bármilyen egyéb sérülés esetén a 
készülék csatlakoztatása tilos!

11A készülékek csatlakoztatása vizes, nedves kézzel életveszélyes és tilos!

11Az aljzatokba bármilyen fém, fémbevonatú vagy fémes tárgyat csatlakoztatni 
– az aljzatba bedugni – tilos!

A  VILÁGÍTÁSI  LÁMPATESTEK  ZÁRT  BURKOLATÁNAK  ELTÁVOLÍTÁSA 
SZIGORÚAN TILOS!

A  fényforrások  cseréjét  csak  villamos  szakember  végezheti  el,  ezért 
meghibásodásuk esetén a karbantartókat/gondnokságot/portát kell értesíteni.
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A felszerelt  eszközök,  berendezések  külső  tisztítását  puha,  száraz  kendővel  kell  
elvégezni,  más  tisztításra  alkalmas  eszköz  vagy  tárgy,  nedves  tisztítókendő 
használata szigorúan tilos!

A  LAKÓTERÜLET  VILLAMOS  HÁLÓZATÁT,  FELSZERELT  ESZKÖZEIT  ÉS 
BERENDEZÉSEIT  MEGBONTANI,  LESZERELNI,  ELTÁVOLÍTANI, 
SZÉTSZEDNI,  MEGFÚRNI,  ELVÁGNI,  VAGY  BÁRMILYEN  MÁS  MÓDON 
MEGRONGÁLNI SZIGORÚAN TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES!

A  tűzesetek  megelőzése  érdekében, ne  terheljék  túl  lakó  egységek  elektromos 
hálózatát,  kérjük  szíves  együttműködését,  aktív  közreműködését  a  tűzvédelmi 
követelmények megvalósításában, a szabályok megtartásában és megtartatásában.

Tűzvédelmi  és  elektromos berendezésekkel,  kapcsolatos  észrevételeivel  forduljon 
bizalommal munkahelyi vagy intézmény vezetőjéhez, vagy közvetlenül a tűzvédelmi 
megbízotthoz.

Kérjük,  hogy  a  tűzvédelmi  és  elektromos  berendezések  ismertetését,  oktatási 
naplóba aláírásával szíveskedjen igazolni, hogy a jelen oktatási anyagot elolvasta és 
az abban foglaltakat megismerte, megértette. Aláírásommal igazolom a fentiekben 
foglaltakat betartom és tudomásul veszem. A tűzvédelmi ismeretek és a villamos 
hálózat leírtakkal ellentétes, szabálytalan használatából eredő károk erkölcsi és 
anyagi felelőssége engem terhel. Egyben tudomásul veszem, hogy hatóság és 
hatósági  jellegű  tűzvédelmi  szakemberek  és  kollégium  szakemberei 
szúrópróbaszerűen ellenőrzik fenti  előírások betartását és az előírások több 
alkalommal történő megsértése a jogi következményekkel jár. 

Mikola Zsolt 

tűzvédelmi felelős
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