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TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
19. §. (1), bekezdése, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló módosított 30/1996.
(XII.6.) BM rendelet 1. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján, a korábbi jogszabályok és
szabványok előírásai alapján szerzett jogok megtartása mellett az 54/2014 (XII.5.) BM számú
rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzatban, foglaltak és a hatályos BME
Rektori - Kancellári Tűzvédelmi Utasítás alapul vételével és érvényességével a
BME Kancellária Kollégiumok Igazgatóság
és az általa üzemeltetett kollégiumok

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATÁT
kiadom
Az abban foglaltak betartására a BME Kancellária Kollégiumok Igazgatóság dolgozóit, beleértve
az Igazgatósághoz tartozó kollégiumok területén munkát végző más gazdálkodó szervezetek illetve
bérlők dolgozóit is
kötelezem!
Jelen Tűzvédelmi Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) a tűzvédelmi helyzetre kiható
változás esetén úgy kell átdolgozni, hogy az
naprakész legyen!
A Szabályzatban foglaltakat
a BME Kancellária Kollégiumok Igazgatóság
valamennyi dolgozójával – és a kollégiumban lakó hallgatókkal a szükséges mértékben
oktatáson kell ismertetni!
Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban vagy jegyzőkönyvben, illetve a kollégiumi
beköltözést is igazoló nyomtatványon kell rögzíteni, és azt az érintetteknek aláírásukkal kell
igazolni!
A jelen szabályzatban rögzítettek szerint a BME Kancellária Kollégiumok Igazgatóság
(továbbiakban: KI) illetékes vezetőjének gondoskodnia kell arról, hogy a KI-val kapcsolatba
kerülők (külső munkavállalók stb.) – a rájuk vonatkozó mértékben – a Szabályzat tartalmát
megismerjék.
A KI területén belül történő változás (pl. személyi, szervezeti, funkcionális, területi, stb.) esetén a
Szabályzatot átdolgozva, az új körülményeknek megfelelően módosítva az illetékes vezető köteles
az érintetteknek átadni.
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Az illetékes vezető vagy távollétében a megbízott helyettese is köteles hatósági szervek által
megtartásra kerülő ellenőrzések során, kérésre a Szabályzatot bemutatni, tűz, robbanás és egyéb
káresemény alkalmával a vizsgálatot lefolytató szervek rendelkezésére bocsátani.
A Tűzvédelmi Szabályzat célja, hogy a KI tevékenységi körével és a használattal összefüggő
vészhelyzetek megelőzése érdekében, illetve azok elhárításának szervezeti, technikai feltételeit,
valamint a biztonságos működést, a belső tűzvédelmi viszonyokat szabályozza. A kollégiumok a
régi tűzvédelmi jogszabályok szerint épültek, részben – a szerzett jogok alapján - ezek szerint kell
őket használni. Felújítást, építési engedély köteles átalakítást viszont csak az 54/2014. (XII. 5.) BM
rendelettel kiadott új OTSZ szerint lehet végezni.
A SZABÁLYZAT kiterjed a KI üzemeltetésében lévő kollégium egészére, az általa használt
helyiségekre, valamennyi dolgozójára, valamint az épületekben tevékenykedő külső vállalatok,
szerződés alapján működő szervezetek dolgozóira, továbbá mindazokra, akik a működési terület
bármely részében tartózkodnak állampolgárságukra való tekintet nélkül.
A SZABÁLYZAT-ban foglaltak nem vagy nem megfelelő végrehajtása, szándékos megszegése,
felelősségre vonást, súlyosabb esetben, vagy tűzokozáskor az elkövetett cselekmény szabálysértési,
illetve bűnvádi eljárást eredményezhet.
A jelen SZABÁLYZAT a közzététel napján lép hatályba.
A TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ egy példányát a KI által használt területen, portáján
mindenkor könnyen hozzáférhető módon kell elhelyezni, illetve tartani. Egy példány elhelyezése
szükséges minden üzemeltetett kollégium portáján!
Budapest, 2015. …………

………………………………………...
igazgató
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I.
A KOLLÉGIUMOK IGAZGATÓSÁG TŰZVÉDELMI SZERVEZETE
A jelenleg hatályos jogszabályok, a folytatott tevékenység, és a területi adottságok alapján önálló tűzvédelmi
szervezetet nem hozok létre. A tűzvédelmi feladatok irányítását és a stratégiai döntések meghozását – mint
egyszemélyi felelős vezető –fenntartom magamnak.
A napi feladatok kollégiumokban történő irányításával, koordinálásával, a mindenkori helyi gondnokot, mint
tűzvédelmi feladatokat ellátó munkatársat bízom meg.
A BME Központi Tűzvédelmi Szabályzata alapján az épületek beépített tűzvédelmi berendezéseinek, tűzoltó
és tűzjelző eszközeinek, elektromos és villámvédelmi hálózatának rendszeres karbantartását, ellenőrzését,
javítását a Kollégiumok Műszaki Osztálya végzi, végezteti, a hordozható tűzoltó készülékek és a fali
tűzcsapok ellenőrzését a Vagyon- és Intézménybiztonsági Igazgatóság Tűzvédelmi Osztálya szervezi és
rendeli meg.
A fenti eszközök, berendezések meghibásodását az illetékes gondnoknak – aki egyben a tűzvédelmi
feladatokat is ellátó munkatárs - azonnal jelentenie kell a Kollégiumok Műszaki Osztály vezetésének, akik a
szükséges javításokat megrendelik a Vagyon- és Intézménybiztonsági Igazgatóság Tűzvédelmi Osztályánál.
1. A KOLLÉGIUMOK IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓJÁNAK FELADATAI:
1.1.

Felelős az irányítása alá tartozó létesítmények –kollégiumok - tűzvédelméért, az érvényben lévő
tűzvédelmi jogszabályok és a vonatkozó kötelező érvényű szabvány előírások betartásáért,
betarttatásáért.

1.2.

Gondoskodik a területi és szervezeti egységek “tűzvédelmi feladatokat ellátó munkatársainak”
kinevezéséről, képzéséről és a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettek vizsgáztatásáról és
továbbképzéséről. (Ttv. 19.§., 22. §.)

1.3.

Köteles együttműködni a hivatásos állami tűzoltóság által tartott helyszíni gyakorlat és a
tűzvédelmi ellenőrzés során, illetőleg bejelenteni a különböző változásokat (pl. a tűzvédelmi
helyzetre kiható tevékenységet, a tűzoltást, a tűzoltást kedvezőtlenül befolyásoló tényezőket (Ttv. 6.
§. /1/ bek., 18. §. /2/ bek., 20. §. /1/ bek.).

1.4.

Gondoskodik arról, hogy az építményt (helyiséget, tűzszakaszt), csak a használatba vételi
engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően használják.

1.5.

A tevékenységi kör változásakor a szükséges hatósági engedélyeket beszerzi, beszerezteti.

1.6.

Az építmények és a technológiai rendszerek használata során (pl. tűzveszélyes tevékenység,
dohányzás, szállítás, raktározás, tárolás) a jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó
szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelményeket betarttatja (Ttv. 18. §.).

1.7.

Gondoskodik a közvetlen tűzvédelmet szolgáló tűzoltótechnikai eszköz, tűzoltó készülék,
felszerelés meglétéről és készenléti állapotáról.

1.8.

A Kollégiumok Igazgatóság és a kollégiumok működése során, ha a tűzvédelmi helyzetre kiható
változás történik, a SZABÁLYZAT-ot úgy kell átdolgozni, hogy az mindenkor naprakész legyen
(30/1996. /XII. 6./ BM rendelet 1-2. §. /1/ bek.).

1.9.

Köteles gondoskodni arról, hogy a SZABÁLYZAT-ban foglaltakat a munkavállalók és a területen
tartózkodók a szükséges mértékben megismerjék. Annak megtörténtét oktatási naplóban,
jegyzőkönyvben kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával kell igazoltatni.

1.10. A Kollégiumokkal munkaviszonyban nem álló, de a területén tartózkodó személyekkel (pl, a külső
munkavállalók, különösen a tűzveszélyes munkát végzők, bentlakók, nyári hasznosításkor
üzemeltetők, stb.) ismertetni kell a SZABÁLYZAT rájuk vonatkozó részét (30/1996. /XII. 6./ BM
rendelet 2. §. /2-3/ bek.).
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1.11. Jogkörét a szabályzat mellékletében rögzített területi és szervezeti egységek tűzvédelmi feladatokat
ellátó személyeken keresztül gyakorolja.
2. A TŰZVÉDELMI FELADATOKAT ELLÁTÓ MUNKATÁRSAK TEVÉKENYSÉGI KÖRE
2.1. A tűzvédelmi feladatokat ellátó munkatársakat a Kollégiumok Igazgatóság igazgatója nevezi ki,
illetve menti fel. A tűzvédelmi feladatokat is ellátó munkatársak az egyes kollégiumok gondnokai.
2.2. Figyelemmel kísérik a
kezdeményeznek.

tűzvédelmi

előírások betartását,

hiányosság

esetén

intézkedést

2.3. Figyelemmel kísérik a tűzvédelmi eszközök és felszerelések rendszeres ellenőrzésének
végrehajtását, esetleges meghibásodását. Az ellenőrzéseket hetente, illetve egyes nagyobb
rendezvény után kell elvégezni.
2.4. Naprakészen vezetik a tűzvédelemmel kapcsolatos kimutatásokat, iratokat.
2.5. Véleményezik a tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó engedélyeket a BME Vagyon- és
Intézménybiztonsági Igazgatóság Tűzvédelmi Osztály munkatársainak bevonásával. Ellenőrzik az
engedélyekben foglalt előírások végrehajtását.
2.6. Gondoskodnak róla, hogy a dolgozók és a területen tartózkodók megismerjék a vonatkozó
tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.
3. A DOLGOZÓK TŰZVÉDELMI FELADATAI
3.1. Minden dolgozó, alkalmazott köteles megismerni a munkahelyére vonatkozó előírásokat, így
különösen:
- munkahelye, saját működési terület és az ott lévő, vagy kezelt berendezések használatát, a tárolt
anyagok tűzveszélyességi jellemzőit,
- az épület kialakítását, a közlekedési és menekülési útvonalakat,
- a rendszeresített biztonsági és tűzvédelmi felszerelések, tűzoltó készülékek helyét, kezelési
módját és szakszerű használatát,
- a tűzjelzés lehetőségeit és szabályait.
3.2. Mindenkinek ismernie kell a SZABÁLYZAT és a TŰZRIADÓ TERV előírásai alapján reá háruló
feladatokat a tűz megelőzésére, valamint tűz esetén az elvégzendő tennivalókat.
3.3. A dolgozók, az alkalmazottak kötelesek a munkakörükkel kapcsolatos és az általános tűzvédelmi
előírásokat betartani, betartásukra másokat is figyelmeztetni. A tapasztalt hiányosságokat
megszüntetni, illetve vezetőjüknek jelenteni.
3.4. A munkahelyen folytatott tevékenység befejezése után kötelesek a területüket tűzvédelmi
szempontból felülvizsgálni, és minden tűzveszélyre utaló körülményt haladéktalanul megszüntetni.
Gondoskodni kell a helyiségek és a berendezések szükséges mértékű áramtalanításáról.
3.5. Nem foglalkoztatható olyan dolgozó, aki a tűzvédelmi szabályokat nem ismeri, vagy azokat nem
tartja be.
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4. ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ ELŐÍRÁSOK
4.1. A helységekben csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagokat, eszközöket, szabad
tárolni a napi mennyiségnek megfelelően.
4.2. A tevékenység során keletkező hulladékot rendszeresen, a napi munka végeztével el kell távolítani.
4.3. A napi tevékenység befejezésekor minden dolgozó köteles ellenőrizni munkaterületét, az esetleges
szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
4.4. A telefonok mellett a tűzoltóság illetve Katasztrófavédelem hívószámait fel kell tüntetni:
105

(hivatásos tűzoltóság)

112

segélykérő telefon

5. TŰZVESZÉLYES MUNKAVÉGZÉS és egyéb nyílt lánggal járó tevékenység.
Az egyes kollégiumokban állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység nem folyik.
5.1. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység csak a Kollégiumok Igazgatóság igazgatójának és a területi
vezető (gondnok) tudtával, és írásos engedélye alapján végezhető.
5.2. Külső cég, vagy vállalat munkavégzése esetén az engedélyt a külső cég, vagy vállalat vezetője
(megbízottja) adja ki. Ezt az engedélyt előzetesen az igazgatóval, a BME Vagyon- és
Intézménybiztonsági Igazgatóság Tűzvédelmi Osztállyal, illetve a tűzvédelmi feladatokat ellátó
munkatárssal láttamoztatni kell, aki azt szükség esetén a helyi sajátosságok és előírások figyelembe
vételével módosítja, vagy kiegészíti.
5.3. Tűzveszélyes tevékenységet csak szakvizsgával rendelkező dolgozó végezhet.
5.4. Tűzveszélyes tevékenységhez a tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, eszközt, felszerelést, a
munkát, vagy tevékenységet végző biztosítja.
6. DOHÁNYZÁS
6.1. Égő dohányneműt, gyújtó eszközt tilos olyan helyre letenni, ahol az tüzet okozhat.
6.2. A vonatkozó törvény értelmében a kollégium épületében tilos a dohányzás. Dohányozni az épület
bejáratától 5 méteres távolságra illetve a KI által kijelölt helyen szabad.
7. RAKTÁROZÁS ÉS TÁROLÁS
7.1. E célra csak meghatározott helységeket lehet használni. Egyéb rendeltetésű helyiségeket
raktározásra, vagy tárolásra – kivétel felújítás, hibaelhárítás - nem szabad igénybe venni. Rendkívüli
helyzetben az ideiglenes tárolás helyét a Tűzvédelmi Osztállyal egyeztetni kell.
7.2. Tűz- és robbanásveszélyes (I.-II. tűzvédelmi fokozatba tartozó) folyadékokat a veszélyességre utaló
felirattal kell ellátni, és zárható –nem éghető anyagú szekrényben kell tárolni. Ezek összmennyisége
nem haladhatja meg az 5 litert.
7.3. Éghető folyadékokat csak szabványos tároló edényekben szabad tárolni. (pl. fém kanna).
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7.4. A raktárakból az éghető anyagú hulladékokat (göngyöleg, csomagoló anyag) rendszeresen, de
minimum naponta el kell távolítani. A tárolt anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy a raktárban az
előírt közlekedési útvonalak biztosítva legyenek.
8. KÖZLEKEDÉSI ÉS MENEKÜLÉSI UTAK
8.1. Közlekedésre és menekülésre számításba vett útvonalakon, területeken raktározni, tárolni, még
ideiglenesen sem szabad! A folyosókon és lépcsőházakban bútorokat, egyéb tárgyakat elhelyezni és
tartani tilos!
A folyosók végén lévő – közlekedési útvonalakból kieső területen a korábban meghatározott és az
alaprajzokon feltüntetett helyen a lakók hűtőszekrényei – további intézkedésig – elhelyezhetők úgy,
hogy a menekülést és a mentést, füstelvezetést ne akadályozzák.
Ezeket a területeket eltorlaszolni, leszűkíteni, még átmenetileg sem szabad!
8.2. A helyiségekben, közlekedőkben a villamos berendezések kapcsolóit, az elektromos főkapcsolókat,
közmű főelzárókat, tűzvédelmi berendezést és eszközt mindig hozzáférhető állapotban kell tartani.
8.3. A menekülési útvonalba a közlekedést akadályozó eszköz (pl. függöny, bútorzat) nem helyezhető
el.
8.4. A kijáratokat (vészkijáratokat) szabványos KIJÁRAT, vagy (VÉSZKIJÁRAT) táblával kell jelölni.
8.5. A közlekedési (menekülési) útvonalak szabadon tartásáért a helységekben az ott tartózkodók,
(dolgozók, raktárosok, hallagatók, stb.) a közterületek esetén a gondnok felelős.
9. VILLAMOS BERENDEZÉSEK
9.1. A létesítményekben csak az állami szabványoknak (MSZ-HD 60364), jogszabályoknak megfelelő
villamos berendezéseket, csatlakozásokat, vezetékeket szabad alkalmazni.
9.2. A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy az éghető
anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
9.3. Villanyszerelési munkát csak szakképzett villanyszerelő végezhet.
9.4. A kapcsolókat, dugaszoló aljzatokat, működtető készülékeket úgy kell elhelyezni, hogy azokhoz a
kezelés, vagy az ellenőrzés könnyen hozzá férhessen, továbbá, hogy azok a mechanikai
sérülésektől védve legyenek.
9.5. Egy csatlakozó dugóval csak egy fogyasztó készüléket szabad csatlakoztatni. A villamos
berendezéseket csak rendeltetésüknek és méretezésüknek megfelelően szabad terhelni.
9.6. Házilag készített elektromos berendezések, vezetéktoldások, és egyéb, a szabványoknak nem
megfelelő kivitelű villamos szerelések alkalmazása szigorúan tilos!
9.7. Hordozható készülékek csatlakozó vezetéke legalább 1,5 m legyen, egy darabból álljon, - toldás,
vagy elágazás nélkül - és ne legyen hosszabb 5 méternél.
9.8. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, a kapcsoló ki- és
bekapcsolt állapotát fel kell tüntetni. (Ha van, a gyári jelölés is megfelelő)
9.9. Villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység (használat) befejezése után ki kell
kapcsolni. Használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.
9.10. Elektromos kapcsolóterek ajtaján a rendeltetésre utaló, és a veszélyre figyelmeztető feliratot kel
elhelyezni.
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9.11. Villamos berendezést csak akkor szabad alkalmazni, ha az a szabvány, jogszabály előírásainak
megfelel, illetve új berendezés esetén a szabvány vagy jogszabály által előírt felülvizsgálatokat
elvégezték.
10. ELEKTROMOS HŐFEJLESZTŐ KÉSZÜLÉKEK (Rezsó, kávéfőző, stb.)
10.1. Elektromos hőfejlesztő készülékek csak teakonyhában, főzőkonyhákban használhatók, és csak
szabványos berendezés alkalmazható. Csak olyan fogyasztó használható, amely a KI által
beszerzett és a BME illetékes szervezete által karbantartott.
A betartandó előírások:
-

a készüléket nem éghető, vagy nehezen éghető anyagú alátétre kell helyezni,
a készülék közeléből 30 cm távolságra az éghető anyagokat el kell távolítani,
a készüléket a használat ideje alatt felügyelet nélkül hagyni tilos!
bekapcsolást jelző lámpával kell rendelkeznie,
a konyha elhagyása előtt, a használónak meg kell győződnie az elektromos berendezés
kikapcsolt állapotáról.

11. TŰZVÉDELMI OKTATÁS, FELVILÁGOSÍTÁS
11.1. A dolgozókat munkába álláskor, a hallgatókat beköltözéskor tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.
Ezt az oktatást rendszeresen, évente egyszer kell megtartani.
11.2. Az oktatás tudomásul vételét (megtörténtét) a dolgozók és hallgatók aláírásukkal igazolják,
Az oktatás térjen ki:
- a Tűzvédelmi Szabályzatában, valamint
- a Tűzriadó Tervben foglalt tudni- és tennivalókra,
- dolgozók esetében a munkahely, munkafolyamat tűzveszélyességére, a megelőző tűzvédelmi
rendszabályok betartására,
- bentlakók esetében a lakószobákban betartandó használati és egyéb rendszabályokra,
- a dohányzással kapcsolatos előírásokra.
A Tűzriadó Terven belül:
- a tűzjelzés módjára,
- a tűz esetén követendő magatartásra, a tűzriadó elrendelésének módjára,
- az elhelyezett tűzoltó eszközök, hordozható tűzoltó készülékek, felszerelések- használati
szabályaira,
- a menekülési és a tűzoltási feladatokra,
- a tűzvédelmi előírások és szabályok megszegésének következményeire.
11.3. Az újonnan felvett dolgozókat, illetve azon dolgozókat, akik eredeti munkahelyükhöz képest
tűzveszélyesebb munkahelyre kerülnek, soron kívüli oktatásban kell részesíteni.
11.4. A külső személyek (munkát végzők, vendégek) oktatása:
Ezen személyek figyelmét fel kell hívni az épület, vagy épületrész sajátos tűzvédelmi helyzetére, a
szükséges magatartás betartására, és a Tűzriadó Tervben foglalt főbb tudni- és tennivalókra.
12. TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATOK
Tűzvédelmi berendezéseket a mellékelt táblázat szerinti időpontban kell ellenőrizni, felülvizsgálni és
karbantartani. A tűzvédelmi berendezések üzemeltetői ellenőrzését a Kollégiumok Igazgatóság Műszaki
Osztály szervezi és dokumentálja. A tűzoltó készülékek karbantartását, fali tűzcsapok időszakos
felülvizsgálatát a Vagyon- és Intézménybiztonsági Igazgatóság Tűzvédelmi Osztály szervezi és
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dokumentálja. Az elektromos hálózat időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatát az Üzemeltetési Igazgatóság
szervezi és dokumentálja.

Tűzvédelmi felülvizsgálatok
Táblázat, a Tűzvédelmi felülvizsgálatok fejezethez
A
1

B

C

D

üzemeltetői ellenőrzés

időszakos
felülvizsgálat

karbantartás

érintett műszaki megoldás
2

ciklusidő

dokumentálás
szükségessége és
módja

ciklusidő

dokumentálás szükségessége és
módja

ciklusidő

dokumentálás
szükségessége
és módja

6 hónap
(+ 1 hónap)1)
3

tűzoltó készülék

3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

nincs
követelmény

12 hónap
(+ 1 hónap),2)

tűzvédelmi üzemeltetési
napló

5 év (+ 2 hónap),
10 év (+ 2 hónap)

4

fali tűzcsap, vízforrások a
természetes vízforrás
kivételével, nyomásfokozó
szivattyú, száraz
oltóvízvezeték

6 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

tűzvédelmi
Az időszakos
12 hónap (+ 1
felülvizsgálattal
üzemeltetési
hét)
egyidejűleg
napló

1 nap,
5

beépített tűzjelző
berendezés

1 hónap,
3 hónap
(+ 1 hét)
1 hét,

6 hónap (+ 1
hét),

tűzvédelmi üzemeltetési
napló

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

tűzvédelmi
Az időszakos
üzemeltetési felülvizsgálattal
12 hónap (+ 1
napló
egyidejűleg
hét)

tűzvédelmi üzemeltetési
napló

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

tűzvédelmi
Az időszakos
12 hónap (+ 1
üzemeltetési felülvizsgálattal
hét)
napló
egyidejűleg

tűzvédelmi üzemeltetési
napló

6

beépített tűzoltó berendezés

7

tűz- és hibaátjelző
berendezés

1 nap

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

6 hónap (+ 1
hét)

tűzvédelmi
Az időszakos
üzemeltetési felülvizsgálattal
napló
egyidejűleg

tűzvédelmi üzemeltetési
napló
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tűzoltósági kulcsszéf

1 nap

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

6 hónap (+ 1
hét)

tűzvédelmi
Az időszakos
üzemeltetési felülvizsgálattal
napló
egyidejűleg

tűzvédelmi üzemeltetési
napló
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tűzoltósági rádióerősítő

6 hónap (+ 1
hét)

tűzvédelmi
Az időszakos
üzemeltetési felülvizsgálattal
napló
egyidejűleg

tűzvédelmi üzemeltetési
napló

12 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi
Az időszakos
üzemeltetési felülvizsgálattal
napló
egyidejűleg

tűzvédelmi üzemeltetési
napló

tűzvédelmi
Az időszakos
6 hónap (+
üzemeltetési felülvizsgálattal
1 hét)
napló
egyidejűleg

tűzvédelmi üzemeltetési
napló

tűzvédelmi
Az időszakos
üzemeltetési felülvizsgálattal
napló
egyidejűleg

tűzvédelmi üzemeltetési
napló

Minden
tűzvédelmi
rendezvény előtt ,
üzemeltetési
de legalább 3
napló
hónap (+ 1 hét)

tűzvédelmi
Az időszakos
6 hónap (+
üzemeltetési felülvizsgálattal
1 hét)
napló
egyidejűleg

tűzvédelmi üzemeltetési
napló

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

tűzvédelmi
Az időszakos
6 hónap (+
üzemeltetési felülvizsgálattal
1 hét)
napló
egyidejűleg

tűzvédelmi üzemeltetési
napló

10 tűzoltó felvonó

11 evakuációs hangrendszer

12 biztonsági világítás

pánikzár, vészkijárati zár,
13 vészkijárat biztosító
rendszer

14

tűzgátló
lezárások

tűzgátló
nyílászárók

1 hónap

nincs követelmény

3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

1 nap

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

1 hónap

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

1 hónap

12 hónap
(+ 1 hét)

10
tűzvédelmi
Az időszakos
üzemeltetési felülvizsgálattal
napló
egyidejűleg

tűzvédelmi üzemeltetési
napló

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

tűzvédelmi
Az időszakos
6 hónap (+
üzemeltetési felülvizsgálattal
1 hét)
napló
egyidejűleg

tűzvédelmi üzemeltetési
napló

3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

tűzvédelmi
Az időszakos
6 hónap (+
üzemeltetési felülvizsgálattal
1 hét)
napló
egyidejűleg

tűzvédelmi üzemeltetési
napló

3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

tűzvédelmi
Az időszakos
6 hónap (+
üzemeltetési felülvizsgálattal
1 hét)
napló
egyidejűleg

tűzvédelmi üzemeltetési
napló

3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

tűzvédelmi
Az időszakos
6 hónap (+
üzemeltetési felülvizsgálattal
1 hét)
napló
egyidejűleg

tűzvédelmi üzemeltetési
napló

15

tűzgátló
záróelemek

16

füstelvezető,
légpótló
szerkezet

3 hónap
(+ 1 hét)

17

füstelszívó,
légpótló
ventilátor

füstmentesítő
18 hő és füst
ventilátor
elleni
védelem
füstcsappantyú,
19 megoldásai
zsalu

nincs követelmény

6 hónap (+ 1
hét)

20

füstgátló
nyílászáró

3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

tűzvédelmi
Az időszakos
6 hónap (+
üzemeltetési felülvizsgálattal
1 hét)
napló
egyidejűleg

tűzvédelmi üzemeltetési
napló
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mobil
füstkötény

3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

tűzvédelmi
Az időszakos
6 hónap (+
üzemeltetési felülvizsgálattal
1 hét)
napló
egyidejűleg

tűzvédelmi üzemeltetési
napló

biztonsági tápforrásnak
minősülő dízelaggregátor

1 hónap
(+ 3 nap)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

tűzvédelmi
Az időszakos
6 hónap (+
üzemeltetési felülvizsgálattal
1 hét)
napló
egyidejűleg

tűzvédelmi üzemeltetési
napló

biztonsági tápforrásnak
23 minősülő akkumulátor,
szünetmentes tápegység

1 hónap
(+ 3 nap)

tűzvédelmi
üzemeltetési
napló

tűzvédelmi
Az időszakos
6 hónap (+
üzemeltetési felülvizsgálattal
1 hét)
napló
egyidejűleg

tűzvédelmi üzemeltetési
napló

22

1) Az

MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék alapkarbantartása (szén-dioxiddal oltó kivételével)

2) Az

MSZ EN 3, MSZ EN 1866 szabvány alapján gyártott tűzoltó készülékek és az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott széndioxiddal oltó tűzoltó készülék alapkarbantartása.

II.
1. Lakószobákra és hallgatói célú helységekre vonatkozó előírások:
Az Egyetemi Tűzvédelmi Szabályzat szerint a kollégiumi lakószobákra vonatkozó előírások a következők:
1.1. A lakószobákban nem szabad olyan tevékenységet végezni, amely tüzet, vagy robbanást okozhat
(pl. tűzveszélyes folyadékkal ruhát tisztítani).
1.2. A dohányzással kapcsolatos előírások:
Dohányozni csak az épületen kívül, a bejárattól 5 méteres távolságra szabad.
1.3. Elektromos hőfejlesztő készülékek használatakor az alábbi előírásokat kell betartani:
a.)

b.)
c.)

a lakószobákban elektromos főzőlapok (rezsók) használata szigorúan tilos! Ételmelegítés,
főzés céljára a szintenkénti konyhákban található elektromos főzőlapok állnak rendelkezésre,
melyek időkapcsolóval vannak ellátva.
a lakószobákban vasalót használni szigorúan tilos!
a szobákban kávéfőző, grillsütő, kenyérpirító-készülék, valamint merülő forraló használata
szigorúan tilos!
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d.)

elektromos hősugárzó használata szigorúan tilos.

A hallgatói célú helyiségekre vonatkozó előírások megegyeznek a lakószobákra vonatkozó előírásokkal.
2. Klubhelyiségre, raktárakra, üzemi helyiségekre vonatkozó előírások
A klubhelyiségeket kizárólag a Kollégiumok Igazgatóság által meghatározott módon, céllal, előre
számításokkal ellenőrzött létszámmal szabad használni.
A helyiségek használati szabályainak általános részét jelen szabályzat tartalmazza. A helyiségek nem a KI
által történő közvetlen üzemeltetése esetén a bármilyen jogcímen üzemeltetést végző szervezet – a KI által
elkészített - a Kancellária illetékeseinek jóváhagyásával készült szerződés alapján végezheti.
A szerződés alapján el kell készíteni a helyiség tűzvédelmi szabályait, kiürítési lehetőségeit tartalmazó
dokumentumokat és azt véleményezés, illetve jóváhagyás céljára a Vagyon- és Intézménybiztonsági
Igazgatóságra meg kell küldeni, a tevékenység megkezdése előtt 15 nappal.
Alapelvként rögzíteni kell, hogy a használati és létszámkorlátra vonatkozó szabályok betartása a mindenkori
üzemeltető rendezvényekkel és üzemeltetéssel összefüggő megbízottja a felelős! További alapelv, hogy a
helyiségek, épületrészek tűzvédelmet érintő épület fenntartási felülvizsgálatait, karbantartásait, eszközigény
biztosítását a KI végzi, végezteti. A bérelt, üzemeltetésre átadott területek bútorozását, berendezését,
eszközigényét a mindenkori üzemeltető biztosítja a vonatkozó tűzvédelmi szabályok betartásával és a KI-val
egyeztetve.
Az egyes rendezvényeket a Kancellár által megbízott személyek és a Vagyon- és Intézménybiztonsági
Igazgatóság dolgozói mindenkor jogosultak ellenőrizni, szabálytalanság esetén a működést azonnal
felfüggeszteni.
2.1. Bercsényi 28-30 Kollégium
2.1.1. Klubhelyiségekre vonatkozó előírások:
2.1.1.1.

A földszinten lévő klubhelyiség

2.1.1.1.1.

Befogadó képessége 100 fő

2.1.1.1.2. A helyiségben az egyes rendezvények során csak a befogadóképességnek
megfelelő létszámot lehet beengedni. A létszám ellenőrzéséért és az esetleges
vészhelyzeti kiürítés lebonyolításáért a mindenkori rendezvény főszervezője a
felelős!
2.1.1.1.3.

A területen pirotechnikai eszközt, vagy nyílt lángot használni szigorúan tilos!

2.1.1.1.4. A belső berendezést mindig úgy kell elhelyezni, hogy a létszámnak megfelelő
belső közlekedési útvonalak biztosítottak legyenek.
2.1.1.1.5. Elektromos eszközöket, berendezéseket, elosztókat kizárólag az épületrész,
illetve helyiség terhelhetőségének megfelelően szabad használni. Az elektromos
készülékek, eszközök, elosztók és egyéb szerelvények kizárólag az érvényben lévő
jogszabálynak, szabványnak és gyártó művi előírásnak megfelelően helyezhetők el,
illetve rendeltetésszerűen használhatók.
2.1.1.1.6.

A helyiség ajtói felett irányfény világítást kell elhelyezni.

2.1.1.1.7. A tűzjelzővel védett helyiségben füstképződéssel, intenzív gőzszerű párolgással
járó, továbbá a füstérzékelők téves jelzését generáló tevékenység nem végezhető.
2.1.1.1.8. A terület üzemeltetése előtt napi szinten meg kell győződni az irányfény
világítás és a tűzjelző hálózat működőképességéről, a közlekedési utak állapotáról
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és akadálymentességéről, az elektromos eszközök biztonságos működéséről,
továbbá minden olyan biztonságot érintő berendezés megfelelő üzemeléséről, ami a
rendezvény során a kiürítést és a bent lévők biztonságát befolyásolhatja.
2.1.1.2. Az alagsori klubhelyiség (Gödör)
2.1.1.2.1.

Befogadó képessége 200 fő

2.1.1.2.2. A helyiségben csak a befogadóképességnek megfelelő létszám tartózkodhat. A
létszám ellenőrzéséért és az esetleges vészhelyzeti kiürítés lebonyolításáért a
mindenkori rendezvény főszervezője a felelős!
2.1.1.2.3. A helyiségben a berendezési tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy a menekülési
útvonalak mindenkor biztosítottak legyenek.
2.1.1.2.4. Elektromos eszközöket, berendezéseket, elosztókat kizárólag az épületrész,
illetve helyiség terhelhetőségének megfelelően szabad használni. Az elektromos
készülékek, eszközök, elosztók és egyéb szerelvények kizárólag az érvényben lévő
jogszabálynak, szabványnak és gyártó művi előírásnak megfelelően helyezhetők el,
illetve rendeltetésszerűen használhatók.
2.1.1.2.5. A helyiség ajtói felett és a helyiség előterében a lépcsőig, illetve a földszinti
szabadba vezető kijáratig irányfény világítást kell elhelyezni.
2.1.1.2.6. A tűzjelzővel védett helyiségben füstképződéssel, intenzív gőzszerű párolgással
járó, továbbá a füstérzékelők téves jelzését generáló tevékenység nem végezhető.
2.1.1.2.7. A terület üzemeltetése előtt napi szinten meg kell győződni az irányfény
világítás és a tűzjelző hálózat működőképességéről, a közlekedési utak állapotáról
és akadálymentességéről, az elektromos eszközök biztonságos működéséről,
továbbá minden olyan biztonságot érintő berendezés megfelelő üzemeléséről, ami a
rendezvény során a kiürítést és a bent lévők biztonságát befolyásolhatja.
2.1.1.2.8. Az alagsori helyiség előtt a férfi és a női WC mellett 1-1 db 6 kg-os porral oltót
kell készenlétben tartani.
2.1.1.2.9. A helyiség előtti területen bútort, berendezési tárgyat elhelyezni tilos. Ülőbútort,
kiszolgáló pultot az előtér lefelé vezető lépcsőjének jobb oldalán lévő oszlopsoron
túl, valamint a hátsó fronton a közlekedési útvonalon kívül lehet kialakítani.
2.1.1.2.10. A tűzvédelmi szabályok betartásáért a mindenkori főrendező a felelős.
2.1.1.2.11. Az egyes rendezvényeket biztonsági szolgálat igénybevételével
megtartani, akik az épület, épületrész kiürítési lehetőségeit ismerik.

lehet

2.1.2. Raktárakra vonatkozó előírások:
2.1.2.1.

A földszinti és alagsori területen található raktárak: ágynemű raktár, bútor raktár,
tisztítószer raktár, selejt raktár, általános raktár. A raktárakban csak a rendeltetésnek
megfelelő anyagok helyezhetők el.
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2.1.2.2.

A különféle anyagokat, eszközöket úgy kell tárolni, hogy a belső közlekedés
lehetősége biztosított legyen.

2.1.2.3.

A raktárakban éghető folyadékot, vagy robbanásveszélyes anyagot – kivétel az ilyen
anyagokat is tartalmazó gyári csomagolású tisztítószerek – elhelyezni tilos.
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2.1.3. Kazánház és gépészeti terek tűzvédelmi előírásai:
2.1.3.1.

A gépészeti terekben csak a berendezésekhez szükséges karbantartási anyagokat és
eszközöket szabad tárolni olyan mennyiségben és módon, hogy az egyes berendezések
kezelőelemei mindig hozzáférhetőek és a terület belső közlekedési útvonalai biztosítva
legyenek.

2.1.3.2.

A területen a lépcsőlejáratnál 1 db 6 kg-os, a kazánházban 2 db 6 kg-os porral oltót
kell készenlétbe helyezni.

2.1.3.3.

A területen éghető folyadékot tárolni szigorúan tilos.
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2.2. Martos Flóra Kollégium
2.2.1. Klubhelyiségre vonatkozó előírások (Csocsó-klub)

2.2.1.1.

Befogadó képessége 270 fő.

2.2.1.2.

A helyiségben az egyes rendezvények során csak a befogadóképességnek megfelelő
létszámot lehet beengedni. A létszám ellenőrzéséért és az esetleges vészhelyzeti
kiürítés lebonyolításáért a mindenkori rendezvény főszervezője a felelős!

2.2.1.3.

A területen pirotechnikai eszközt, vagy nyílt lángot használni szigorúan tilos!

2.2.1.4.

A belső berendezést mindig úgy kell elhelyezni, hogy a létszámnak megfelelő belső
közlekedési útvonalak, áramtalanítási lehetőségek és tűzvédelmi eszközök
hozzáférhetősége biztosítottak legyenek.

2.2.1.5.

Elektromos eszközöket, berendezéseket, elosztókat kizárólag az épületrész, illetve
helyiség terhelhetőségének megfelelően szabad használni. Az elektromos készülékek,
eszközök, elosztók és egyéb szerelvények kizárólag az érvényben lévő jogszabálynak,
szabványnak és gyártó művi előírásnak megfelelően helyezhetők el, illetve
rendeltetésszerűen használhatók.

2.2.1.6.

A helyiség kijáratai felett és a hozzá vezető útvonalon irányfény világítást kell
létesíteni.

2.2.1.7.

A terület üzemeltetése előtt napi szinten meg kell győződni az irányfény világítás és a
tűzjelző hálózat működőképességéről, a közlekedési utak állapotáról és
akadálymentességéről, az elektromos eszközök biztonságos működéséről, továbbá
minden olyan biztonságot érintő berendezés megfelelő üzemeléséről, ami a
rendezvény során a kiürítést és a bent lévők biztonságát befolyásolhatja.

2.2.1.8.

Az egyes rendezvényeket biztonsági szolgálat igénybevételével lehet megtartani, akik
az épület, épületrész kiürítési lehetőségeit ismerik.

2.2.1.9.

A helyiségben 2 db 6 kg-os tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

2.2.2. Raktárakra vonatkozó előírások:
2.2.2.1.

A földszinti és alagsori területen található raktárak: ágynemű raktár, bútor raktár,
tisztítószer raktár, selejt raktár, általános raktárak. A raktárakban csak a rendeltetésnek
megfelelő anyagok helyezhetők el.

2.2.2.2.

A különféle anyagokat, eszközöket úgy kell tárolni, hogy a belső közlekedés
lehetősége biztosított legyen.

2.2.2.3.

A raktárakban éghető folyadékot, vagy robbanásveszélyes anyagot – kivétel az ilyen
anyagokat is tartalmazó gyári csomagolású tisztítószerek – elhelyezni tilos.
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2.2.3. Hőközpont és gépház tűzvédelmi előírásai:

2.2.3.1.

A gépészeti terekben csak a berendezésekhez szükséges karbantartási anyagokat és
eszközöket szabad tárolni olyan mennyiségben és módon, hogy az egyes berendezések
kezelőelemei mindig hozzáférhetőek és a terület belső közlekedési útvonalai biztosítva
legyenek.

2.2.3.2.

A területen a lépcsőlejáratnál és a hőközpont bejáratánál 1-1 db 6 kg-os porral oltót
kell készenlétbe helyezni.

2.2.3.3.

A területen éghető folyadékot tárolni szigorúan tilos.

2.3. Baross Gábor Kollégium
2.3.1. Klubhelyiségekre vonatkozó előírások
2.3.1.1. A földszinten lévő nagy terem
2.3.1.1.1.

Befogadó képessége 200 fő.

2.3.1.1.2. A helyiségben az egyes rendezvények során csak a befogadóképességnek
megfelelő létszámot lehet beengedni. A létszám ellenőrzéséért és az esetleges
vészhelyzeti kiürítés lebonyolításáért a mindenkori rendezvény főszervezője a
felelős!
2.3.1.1.3.

A területen pirotechnikai eszközt, vagy nyílt lángot használni szigorúan tilos!

2.3.1.1.4. A belső berendezést mindig úgy kell elhelyezni, hogy a létszámnak megfelelő
belső közlekedési útvonalak biztosítottak legyenek.
2.3.1.1.5. A tűzvédelmi szabályok betartásáért a mindenkori rendezvény főszervezője a
felelős.
2.3.1.2.

Elektromos eszközöket, berendezéseket, elosztókat kizárólag az épületrész, illetve
helyiség terhelhetőségének megfelelően szabad használni. Az elektromos készülékek,
eszközök, elosztók és egyéb szerelvények kizárólag az érvényben lévő jogszabálynak,
szabványnak és gyártó művi előírásnak megfelelően helyezhetők el, illetve
rendeltetésszerűen használhatók.

2.3.1.3.

A helyiség kijáratai felett és a hozzá vezető útvonalon irányfény világítást kell
létesíteni.

2.3.1.4.

A terület üzemeltetése előtt napi szinten meg kell győződni az irányfény világítás és a
tűzjelző hálózat működőképességéről, a közlekedési utak állapotáról és
akadálymentességéről, az elektromos eszközök biztonságos működéséről, továbbá
minden olyan biztonságot érintő berendezés megfelelő üzemeléséről, ami a
rendezvény során a kiürítést és a bent lévők biztonságát befolyásolhatja.

2.3.1.5.

Az egyes rendezvényeket biztonsági szolgálat igénybevételével lehet megtartani, akik
az épület, épületrész kiürítési lehetőségeit ismerik.
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2.3.1.6. A földszinten lévő „Landler” terem
2.3.1.6.1.

Befogadó képessége 150 fő.

2.3.1.6.2. A helyiségben az egyes rendezvények során csak a befogadóképességnek
megfelelő létszámot lehet beengedni. A létszám ellenőrzéséért és az esetleges
vészhelyzeti kiürítés lebonyolításáért a mindenkori rendezvény főszervezője a
felelős!
2.3.1.6.3.

A területen pirotechnikai eszközt, vagy nyílt lángot használni szigorúan tilos!

2.3.1.6.4. A belső berendezést mindig úgy kell elhelyezni, hogy a létszámnak megfelelő
belső közlekedési útvonalak biztosítottak legyenek.
2.3.1.6.5. A tűzvédelmi szabályok betartásáért a mindenkori rendezvény főszervezője a
felelős.
2.3.1.6.6.

A helyiségre vonatkozók további előírásai azonosak a fentiekkel.

2.3.1.7. Az alagsori klubhelyiség (HaBár)
2.3.1.7.1.

Befogadó képessége 170 fő.

2.3.1.7.2. A helyiségben az egyes rendezvények során csak a befogadóképességnek
megfelelő létszámot lehet beengedni. A létszám ellenőrzéséért és az esetleges
vészhelyzeti kiürítés lebonyolításáért a mindenkori rendezvény főszervezője a
felelős!
2.3.1.7.3.

A területen pirotechnikai eszközt, vagy nyílt lángot használni szigorúan tilos!

2.3.1.7.4. A belső berendezést mindig úgy kell elhelyezni, hogy a létszámnak megfelelő
belső közlekedési útvonalak biztosítottak legyenek.
2.3.1.7.5. A tűzvédelmi szabályok betartásáért a mindenkori rendezvény főszervezője a
felelős.
2.3.1.7.6.

A helyiségre vonatkozó egyéb tűzvédelmi előírások megegyeznek a fentiekkel.

2.3.2. Raktárakra vonatkozó előírások:
2.3.2.1. A földszinti és alagsori területen található raktárak: ágynemű raktár, bútor raktár,
tisztítószer raktár, selejt raktár. A raktárakban csak a rendeltetésnek megfelelő anyagok
helyezhetők el.

2.3.2.2. A különféle anyagokat, eszközöket úgy kell tárolni, hogy a belső közlekedés lehetősége
biztosított legyen.
2.3.2.3. A raktárakban éghető folyadékot, vagy robbanásveszélyes anyagot – kivétel az ilyen
anyagokat is tartalmazó gyári csomagolású tisztítószerek – elhelyezni tilos.
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2.3.3. Hőközpont és gépház tűzvédelmi előírásai:
2.3.3.1. A gépészeti terekben csak a berendezésekhez szükséges karbantartási anyagokat és
eszközöket szabad tárolni olyan mennyiségben és módon, hogy az egyes berendezések
kezelőelemei mindig hozzáférhetőek és a terület belső közlekedési útvonalai biztosítva
legyenek.
2.3.3.2. A területen a lépcsőlejáratnál 1 db 6 kg-os porral oltót kell készenlétbe helyezni.
2.3.3.3. A területen éghető folyadékot tárolni szigorúan tilos.
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2.4. Vásárhelyi Pál Kollégium
2.4.1. Klubhelyiségekre vonatkozó előírások
2.4.1.1. A földszinten lévő nagy terem
2.4.1.1.1.

Befogadó képessége 299 fő

2.4.1.1.2. A helyiségben az egyes rendezvények során csak a befogadóképességnek
megfelelő létszámot lehet beengedni. A létszám ellenőrzéséért és az esetleges
vészhelyzeti kiürítés lebonyolításáért a mindenkori rendezvény főszervezője a
felelős!
2.4.1.1.3.

A területen pirotechnikai eszközt, vagy nyílt lángot használni szigorúan tilos

2.4.1.1.4. A belső berendezést mindig úgy kell elhelyezni, hogy a létszámnak megfelelő
belső közlekedési útvonalak biztosítottak legyenek
2.4.1.1.5. Elektromos eszközöket, berendezéseket, elosztókat kizárólag az épületrész,
illetve helyiség terhelhetőségének megfelelően szabad használni. Az elektromos
készülékek, eszközök, elosztók és egyéb szerelvények kizárólag az érvényben lévő
jogszabálynak, szabványnak és gyártó művi előírásnak megfelelően helyezhetők el,
illetve rendeltetésszerűen használhatók.
2.4.1.1.6. A helyiség kijáratai felett és a hozzá vezető útvonalon biztonsági és irányfény
világítást kell létesíteni, illetve üzemeltetni.
2.4.1.2.

A terület üzemeltetése előtt napi szinten meg kell győződni az irányfény világítás és a
tűzjelző hálózat működőképességéről, a közlekedési utak állapotáról és
akadálymentességéről, az elektromos eszközök biztonságos működéséről, továbbá
minden olyan biztonságot érintő berendezés megfelelő üzemeléséről, ami a
rendezvény során a kiürítést és a bent lévők biztonságát befolyásolhatja.

2.4.1.3.

Az egyes rendezvényeket biztonsági szolgálat igénybevételével lehet megtartani, akik
az épület, épületrész kiürítési lehetőségeit ismerik.

2.4.1.4.

A helyiségben 2 db 6 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

2.4.1.5. Az alagsori klubhelyiség (Drönk)
2.4.1.5.1.

Befogadó képessége 84 fő

2.4.1.5.2. A helyiségben az egyes rendezvények során csak a befogadóképességnek
megfelelő létszámot lehet beengedni. A létszám ellenőrzéséért és az esetleges
vészhelyzeti kiürítés lebonyolításáért a mindenkori rendezvény főszervezője a
felelős!
2.4.1.5.3. A létszám helyiség előterében tartózkodókkal együtt nem haladhatja meg a 100
főt.
2.4.1.5.4.

A területen pirotechnikai eszközt, vagy nyílt lángot használni szigorúan tilos
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2.4.1.5.5. A belső berendezést mindig úgy kell elhelyezni, hogy a létszámnak megfelelő
belső közlekedési útvonalak biztosítottak legyenek.
2.4.1.5.6.

A helyiségben 1 db 6 kg-os porral oltót kell elhelyezni a pultban.

2.4.1.5.7. Az egyéb tűzvédelmi szabályok megegyeznek a nagyteremre vonatkozó
feltételekkel.
2.4.2. . Raktárakra vonatkozó előírások:
2.4.2.1. A földszinti és alagsori területen található raktárak: ágynemű raktár, bútor raktár,
tisztítószer raktár, selejt raktár, általános raktárak. A raktárakban csak a rendeltetésnek
megfelelő anyagok helyezhetők el.

2.4.2.2. A különféle anyagokat, eszközöket úgy kell tárolni, hogy a belső közlekedés lehetősége
biztosított legyen.
2.4.2.3. A raktárakban éghető folyadékot, vagy robbanásveszélyes anyagot – kivétel az ilyen
anyagokat is tartalmazó gyári csomagolású tisztítószerek – elhelyezni tilos.
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2.4.3. Kazánház tűzvédelmi előírásai:
2.4.3.1. A kazánházban csak a berendezésekhez szükséges karbantartási anyagokat, vízlágyítót
és a kezeléshez javításhoz szükséges eszközöket szabad tárolni olyan mennyiségben és
módon, hogy az egyes berendezések kezelőelemei mindig hozzáférhetőek és a terület
belső közlekedési útvonalai biztosítva legyenek.
2.4.3.2. A területen a folyosón 1 db 6 kg-os és a kazánház bejáratánál 2 db 6 kg-os porral oltót
kell készenlétbe helyezni.
2.4.3.3. A területen éghető folyadékot tárolni szigorúan tilos.
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2.5. WignerJenőKollégium
2.5.1. Klubhelyiségekre vonatkozó előírások
2.5.1.1. A földszinten lévő klubhelyiség
2.5.1.1.1.

Befogadó képessége 250 fő

2.5.1.1.2. A helyiségben az egyes rendezvények során csak a befogadóképességnek
megfelelő létszámot lehet beengedni. A létszám ellenőrzéséért és az esetleges
vészhelyzeti kiürítés lebonyolításáért a mindenkori rendezvény főszervezője a
felelős!
2.5.1.1.3.

A területen pirotechnikai eszközt, vagy nyílt lángot használni szigorúan tilos

2.5.1.1.4. A belső berendezést mindig úgy kell elhelyezni, hogy a létszámnak megfelelő
belső közlekedési útvonalak biztosítottak legyenek.
2.5.1.1.5.

Egyéb tűzvédelmi előírások a Roller Klub előírásaival megegyezők.

2.5.1.2. Az alagsori klubhelyiség (Roller)
2.5.1.2.1.

Befogadó képessége 290 fő

2.5.1.2.2. A helyiségben az egyes rendezvények során csak a befogadóképességnek
megfelelő létszámot lehet beengedni. A létszám ellenőrzéséért és az esetleges
vészhelyzeti kiürítés lebonyolításáért a mindenkori rendezvény főszervezője a
felelős!
2.5.1.2.3.

A területen pirotechnikai eszközt, vagy nyílt lángot használni szigorúan tilos

2.5.1.2.4. A belső berendezést mindig úgy kell elhelyezni, hogy a létszámnak megfelelő
belső közlekedési útvonalak biztosítottak legyenek.
2.5.1.2.5. Elektromos eszközöket, berendezéseket, elosztókat kizárólag az épületrész,
illetve helyiség terhelhetőségének megfelelően szabad használni. Az elektromos
készülékek, eszközök, elosztók és egyéb szerelvények kizárólag az érvényben lévő
jogszabálynak, szabványnak és gyártó művi előírásnak megfelelően helyezhetők el,
illetve rendeltetésszerűen használhatók.
2.5.1.2.6. A helyiség kijáratai felett és a hozzá vezető útvonalon biztonsági és irányfény
világítást kell létesíteni, illetve üzemeltetni.
2.5.1.3.

A terület üzemeltetése előtt napi szinten meg kell győződni az irányfény világítás és a
tűzjelző hálózat működőképességéről, a közlekedési utak állapotáról és
akadálymentességéről, az elektromos eszközök biztonságos működéséről, továbbá
minden olyan biztonságot érintő berendezés megfelelő üzemeléséről, ami a
rendezvény során a kiürítést és a bent lévők biztonságát befolyásolhatja.

2.5.1.4.

Az egyes rendezvényeket biztonsági szolgálat igénybevételével lehet megtartani, akik
az épület, épületrész kiürítési lehetőségeit ismerik.

2.5.1.5.

A helyiségben 2 db 6 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket és 1 db fali tűzcsapot kell
készenlétben tartani.
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2.5.1.6. A pinceszinti teaház
2.5.1.6.1.

Befogadó képessége 30 fő

2.5.1.6.2. A területen használt elektromos eszközöket csak a tűzvédelmi előírásoknak
megfelelően, felügyelet mellett szabad működtetni. Azok feleljenek meg a hatályos
jogszabályi és egyéb biztonsági követelményeknek, valamint a hálózat
terhelhetőségének.
2.5.1.6.3.

A rendezvény végén a terület teljes áramtalanítását el kell végezni.

2.5.1.6.4.

A területen 1 db 6-kg-os porral oltót kell elhelyezni.

2.5.1.6.5. A területen a működés során az irányfény világítás működőképességéről meg
kell győződni. Felelős a mindenkori pultos.
2.5.2. Raktárakra vonatkozó előírások:
2.5.2.1. A földszinti és alagsori területen található raktárak: ágynemű raktár, bútor raktár,
tisztítószer raktár, selejt raktár. A raktárakban csak a rendeltetésnek megfelelő anyagok
helyezhetők el.

2.5.2.2. A különféle anyagokat, eszközöket úgy kell tárolni, hogy a belső közlekedés lehetősége
biztosított legyen.
2.5.2.3. A raktárakban éghető folyadékot, vagy robbanásveszélyes anyagot – kivétel az ilyen
anyagokat is tartalmazó gyári csomagolású tisztítószerek – elhelyezni tilos.
2.5.3. Kazánház tűzvédelmi előírásai:
2.5.3.1. A kazánházban csak a berendezésekhez szükséges karbantartási anyagokat, vízlágyítót
és a kezeléshez javításhoz szükséges eszközöket szabad tárolni olyan mennyiségben és
módon, hogy az egyes berendezések kezelőelemei mindig hozzáférhetőek és a terület
belső közlekedési útvonalai biztosítva legyenek.
2.5.3.2. A területen a folyosón 1 db 6 kg-os és a kazánház bejáratánál 2 db 6 kg-os porral oltót
kell készenlétbe helyezni.
2.5.3.3. A területen éghető folyadékot tárolni szigorúan tilos.

24

III.
III/A
A VÁSÁRHELYI PÁL KOLLÉGIUM TŰZRIADÓ TERVE
1. FELADATOK A TŰZ ÉSZLELÉSE ESETÉN
1.1.

Az épület legfontosabb tűzvédelmi jellemzői: befogadó képessége 727 fő
Az épület alagsor, földszint+9 illetve 10 emeletes középmagas, U alakú, A és B épületszárnyból
és összekötő tagból álló, zárt középfolyosós, egy tűzszakaszból áll, ami annyit jelent, hogy a
beépített épületszerkezetek (falak, ajtók, szellőző berendezések alkatrészei stb.) a tűz és füst
terjedése szempontjából nincsenek tűzgátló szerkezetekkel elválasztva külön terekre.
A menekülés segítése érdekében mindkét szárnyban főlépcsőház, illetve melléklépcsőház lett
kialakítva.
A lépcsőházból az alábbi helyeken lévő ajtók nyílnak a szabadba:
Főlépcsőházból: főbejárat ajtó, a Kruspér utca felé.
A melléklépcsőházakból az alagsornál a belső udvar felé, a teherkapu irányába.
Nyitásuk kézzel történik.
A folyosók természetes szellőzéssel lettek ellátva, melynek működése a folyosó végén nyitható
ablak!
A folyosókon szintenként 6 illetve 4 kg-os tűzoltó készülék találhatóak, amelyek kezdeti tüzek
oltására alkalmasak, továbbá szintenként és épületszárnyanként 2-2 db, fali tűzcsap áll
rendelkezésre.
A tűzvédelemről kiadott 1996. évi XXXI. Törvény 5. §. /1/ bekezdésében foglaltak szerint: „Aki
tüzet, vagy annak veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak….!”
A Vásárhelyi Kollégiumban a riasztással összefüggő feladatokat a kollégium dolgozóival közösen
kell végrehajtani az alábbiak szerint:
A Kollégium portájára személyesen, szóbeli, vagy telefonon, érkezett tűzjelzés vétele, és a
további intézkedések megtétele a mindenkori szolgálatos portás feladata!
A TŰZJELZÉS VÉGREHAJTÁSA A TŰZOLTÓSÁG FELÉ A PORTÁS-ra hárul. A
tűzoltóságot a városi, vagy mobil távbeszélő készülékén a
105
hívószámon kell riasztani.
Amennyiben a hívás sikertelen marad, a
112-es SEGÉLYHÍVÓT KELL HÍVNI!
A tűzeset jelzője a tűzoltósággal a következőket közölje:
a)
b)
c)
d)

hol van a tűz, és mekkora a terjedelme,
emberélet van-e veszélyben,
mi ég, (pl. lakószoba, raktár, iroda)
mondja be a nevét, és távbeszélő készülékének hívószámát.
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2. TŰZJELZÉS VÉGREHAJTÁSA UTÁN A TOVÁBBI FELADATOK
A belső riasztást szolgáló hangosítón keresztül a portás a következő szöveget mondja be:
„ A kollégiumi mentorok és hallgatói gondnokok, azonnal jöjjenek a portára!”
A megjelenteket tájékoztassa az eseményekről. Kérje fel a megjelenteket, hogy segítsék a feladatok
végrehajtásában. Szintenként 2 fő mentort kell kijelölni, akik a szint kiürítését irányítják.
Az eseményt azonnal jelentse a Kollégium igazgatójának!
Szükség esetén a hangosítón keresztül pontosítsák az épület kiürítési lehetőségeit, különösen
akkor, amikor valamelyik lépcsőház megközelítését füst, vagy hőhatás akadályozza.
A megjelentek a kollégisták bevonásával, igénybe vételével azonnal kezdjék meg az épület
szükséges mértékű kiürítését, továbbá a jelenlévőktől elvárható módon a rendelkezésre álló
tűzoltó eszközökkel a tűz oltását, és kíséreljék meg az életveszélybe került emberek
kimentését!
2.1. Az ügyeletes portás, a helyszínre – elsőként – érkező tűzoltó egység parancsnokát tájékoztassa a
tűzeset helyéről, és a rendelkezésre álló információkról. A jelen lévő kollégiumi dolgozók közül
kérjen kísérőt a tűzoltók mellé, ha arra igényt tartanak, és az adott körülmények azt lehetővé teszik.
3. A PORTASZOLGÁLAT TOVÁBBI FELADATAI
3.1. A szükségessé váló szakaszos, vagy teljes feszültségmentesítést a tűzoltóság intézkedése szerint
hajtsa végre.
3.2. Az áramtalanítás előtt a lifteket a tűzmenetkapcsolók igénybevételével le kell hozni a földszintre és
áramtalanítani kell. Az épület teljes áramtalanítását csak szakember végezheti, meneküléshez a
világításnak működnie kell.
3.3. Nyissa ki az épület összes ki- és bejáratainak, valamint a vészkijáratok ajtóit.
3.4. Készítse elő a veszélyeztetett helyiségek ajtóinak kulcsait.
3.5. A munkaszünet ideje alatt bekövetkezett tűzesetet (káresetet) rögzítse a portanaplóban, és a lehető
legrövidebb időn belül jelentse az
 igazgatónak,
 a Tűzvédelmi Osztálynak.
3.6. A bekövetkezett eseményekről soron kívül tájékoztatni kell a BME Diszpécser Szolgálatát 463-4444 városi számon, vagy a 44-44 egyetemi melléken.
4. FELADATOK TŰZOLTÁS, ÉLETMENTÉS ÉS AZ INDOKOLTTÁ VÁLT KIÜRÍTÉS ESETÉN
4.1.

Az állampolgárok, (a Kollégium esetében különösen: a kollégiumi tanárok, a gondnok és a
kollégium dolgozói) a tűzoltásban, a műszaki- és életmentésben-ellenszolgáltatás nélküléletkoruk, egészségi, fizikai állapotuk figyelembe vételével, elvárható személyes részvétellel,
adatok, információk közlésével KÖTELESEK KÖZREMŰKÖDNI.

4.2.

Tűzoltási feladatok: a veszélyeztetett személyek, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi
javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele (Ttv. 4. §. /4/ bek.)

4.3.

Közvetlen életveszélyben lévőnek kell tekinteni mindazokat, akik olyan helyzetben, állapotban,
körülmények között vannak, amelyek alkalmasak az emberi életfunkciók elvesztése, és ezekből
saját erejüknél fogva nem képesek kimenekülni.
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4.4.

Közvetett életveszélyben lévőknek kell tekinteni azokat, akik a közvetlen életveszélyből saját
erejüknél fogva képesek kimenekülni.

4.5.

A mentési sorrendet a TŰZOLTÁS VEZETŐ dönti el. A veszélyeztetett személy mentését –
annak akarta ellenére is- végre kell hajtani.

4.6.

A mentést, ha kényszerítő körülmény másként nem indokolja, legalább két személynek kell
végrehajtania.

4.7.

A tűzoltást vezető az életmentés elrendelésekor dönt:
a)
b)
c)
d)

a közvetlenül és (vagy) közvetetten életveszélybe kerültek mentéséből,
a kiürítési és mentési útvonalak kijelöléséről, biztosításának módjáról,
a mentés módjáról és eszközeiről,
a mentést végrehajtók parancsnokának kijelöléséről,
Olyan mentési módokat kell választani, ami a mentendő és a mentést végző személyekre nézve a
legkisebb kockázattal jár. Mentésre, kiürítésre mindig a legbiztonságosabb, legkedvezőbb
természetes útvonalat kell választani. Ennek hiányában a tűzoltóság, illetőleg más szervezet
mentőeszközei használhatók.

4.8.

A mentési útvonalat a mentés ideje alatt biztosítani kell.
A hivatásos tűzoltóság helyszínre érkezése után: a tűzoltás és az életmentés felelős vezetője a
tűzoltás vezető. A káreset helyszínén más személy csak a tűzoltás vezető előzetes egyetértésével
és tudomásul vételével intézkedhet.

4.9.

4.10. A tűzoltás vezető a tűz- és az emberi élet veszélyeztetése esetén minden tevékenységet
korlátozhat, elrendelheti az illetéktelen, vagy veszélyeztetett személyek, vagy az anyagi javak
eltávolítását, a terület részleges, vagy teljes kiürítését.
4.11. Valamennyi lakószint minden lakószobájában és közösségi tereiben (időtálló kivitelben) jól
látható módon el kell helyezni a TŰZRIADÓ ÉS KIÜRÍTÉSI UTASÍTÁST, amely tartalmazza a
legfontosabb tudni- és tennivalókat, az adott helyiségből kiindulva a legközelebbi menekülési
útvonalat.
5. A TŰZRIADÓ ÉS KIÜRÍTÉSI UTASÍTÁS-t



a magyar nyelvű szövegezésen kívül legalább német és angol nyelven is el kell készíteni, és ki
kell függeszteni.
a kollégiumban elhelyezett hallgatók számára oktatás tárgyává kell tenni, és tájékoztatni kell a
külföldi szállóvendégeket.

6. TŰZOLTÁS CÉLJÁBÓL IGÉNYBE VEHETŐ TŰZOLTÓ TECHNIKAI FELSZERELÉSEK ÉS
TŰZOLTÓ VÍZSZERZÉSI LEHETŐSÉGEK
6.1. Az épületben (megfelelő számban) tűz esetén, a kezdeti kisebb tüzek oltására rendszeresített,
felszerelt, és állandóan készenlétben tartott hordozható tűzoltó készülékek állnak rendelkezésre.
Ezek konkrét helyét a kifüggesztett alaprajzok tartalmazzák.
6.2. A tűzoltó készülékek hollétét, (illetve felszerelési helyét) oltótulajdonságait és kezelésük módját a
Kollégium dolgozóinak ismerniük kell. Ezért az ezzel kapcsolatos elméleti és gyakorlati
foglalkozásokon, kiképzéseken rendszeresen részt kell venniük.
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6.3. A tűzesethez riasztott és a helyszínre érkező TŰZOLTÓSÁG az utcai tűzcsapokról és az épületben
lévő fali –tűzcsapokról, szerelt vízkivételi helyekről tud beavatkozni, illetve alapvezetéket és
oltósugarakat szerelni.
III/B
A BERCSÉNYI KOLLÉGIUM TŰZRIADÓ TERVE
1. FELADATOK A TŰZ ÉSZLELÉSE ESETÉN
1.1. Az épület legfontosabb tűzvédelmi jellemzői: befogadó képessége 278 fő
Az épület alagsor, földszint+5 emeletes középmagas, zárt középfolyosós, egy tűzszakaszból áll,
ami annyit jelent, hogy a beépített épületszerkezetek (falak, ajtók, szellőző berendezések
alkatrészei stb.) a tűz és füst terjedése szempontjából nincsenek tűzgátló szerkezetekkel
elválasztva külön terekre.
A menekülés segítése érdekében a főlépcsőház szintenként füstelvezető ablakkal lett ellátva,
amelyek kézi működésűek.
A főlépcsőházon kívül az alagsorból a földszintre, illetve az udvari bejáró felé még egy lépcsőház
lett kialakítva, amelyen keresztül a klubhelyiségből és a magasföldszint tornaterem felől lehet a
szabadba távozni.
A lépcsőházakból az alábbi helyeken lévő ajtók nyílnak a szabadba:
Főlépcsőházból: főbejárat ajtó, a Bercsényi utca felé.
Az alagsori lépcsőházból: tornaterem felől és az alagsorból az udvar felé.
Nyitásuk kézzel történik.
A belső udvarból a teherkapun keresztül lehet kijutni a Bercsényi utcára.
A folyosók elszívásos szellőzéssel lettek ellátva, működésük a folyosó bejárati ajtója mellett
elhelyezett illetve a portáról kapcsológombbal lehetséges. A szellőzőrácsok eltorlaszolása,
lefedése, működésének akadályozása tilos!
A teljes épület gyengeáramú automatikus füst és hőmérséklet érzékelőkkel van ellátva, a
közlekedési útvonalakon kiegészítve kézi jelzésadókkal, továbbá hangjelzőkkel.
A folyosókon szintenként 6 illetve 4 kg-os tűzoltó készülék található, amelyek kezdeti tüzek
oltására alkalmasak.
A tűzvédelemről kiadott 1996. évi XXXI. Törvény 5. §. /1/ bekezdésében foglaltak szerint: „Aki
tüzet, vagy annak veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak….!”
A Bercsényi 28-30. Kollégiumban a riasztással összefüggő feladatokat a kollégium dolgozóival
közösen kell végrehajtani az alábbiak szerint:
A Kollégium portájára személyesen, szóbeli, vagy telefonon, továbbá gyengeáramú
tűzjelzőn keresztül érkezett tűzjelzés vétele, és a további intézkedések megtétele a
mindenkori szolgálatos portás feladata!
A TŰZJELZÉS VÉGREHAJTÁSA A TŰZOLTÓSÁG FELÉ A PORTÁS-ra hárul. A
tűzoltóságot a városi, vagy mobil távbeszélő készülékén a
105
hívószámon kell riasztani.
Amennyiben a hívás sikertelen marad, a
112-es SEGÉLYHÍVÓT KELL HÍVNI!
A tűzeset jelzője a tűzoltósággal a következőket közölje:
e)

hol van a tűz, és mekkora a terjedelme,
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f)
g)
h)

emberélet van-e veszélyben,
mi ég, (pl. lakószoba, raktár, iroda)
mondja be a nevét, és távbeszélő készülékének hívószámát.

2. TŰZJELZÉS VÉGREHAJTÁSA UTÁN A TOVÁBBI FELADATOK
A belső riasztást szolgáló hangosítón keresztül a portás a következő szöveget mondja be:
„ A kollégiumi mentorok és hallgatói gondnokok, azonnal jöjjenek a portára!”
A megjelenteket tájékoztassa az eseményekről. Kérje fel a megjelenteket, hogy segítsék a feladatok
végrehajtásában. Szintenként 2 fő mentort kell kijelölni, akik a szint kiürítését irányítják.
Az eseményt azonnal jelentse a Kollégium igazgatójának!
Szükség esetén a hangosítón keresztül pontosítsák az épület kiürítési lehetőségeit, különösen
akkor, amikor valamelyik lépcsőház megközelítését füst, vagy hőhatás akadályozza.
A megjelentek a kollégisták bevonásával, igénybe vételével azonnal kezdjék meg az épület
szükséges mértékű kiürítését, továbbá a jelenlévőktől elvárható módon a rendelkezésre álló
tűzoltó eszközökkel a tűz oltását, és kíséreljék meg az életveszélybe került emberek
kimentését!!!
2.1. Az ügyeletes portás, a helyszínre – elsőként – érkező tűzoltó egység parancsnokát tájékoztassa a
tűzeset helyéről, és a rendelkezésre álló információkról. A jelen lévő kollégiumi dolgozók közül
kérjen kísérőt a tűzoltók mellé, ha arra igényt tartanak, és az adott körülmények azt lehetővé teszik.
3. A PORTASZOLGÁLAT TOVÁBBI FELADATAI
3.1. A szükségessé váló szakaszos, vagy teljes feszültségmentesítést a tűzoltóság intézkedése szerint
hajtsa végre.
3.2. Az áramtalanítás előtt a liftet a tűzmenetkapcsolók igénybevételével le kell hozni a földszintre és
áramtalanítani kell. Az épület teljes áramtalanítását csak szakember végezheti, meneküléshez a
világításnak működnie kell.
3.3. Nyissa ki az épület összes ki- és bejáratainak, valamint a vészkijáratok ajtóit.
3.4. Készítse elő a veszélyeztetett helyiségek ajtóinak kulcsait.
3.5. A munkaszünet ideje alatt bekövetkezett tűzesetet (káresetet) rögzítse a portanaplóban, és a lehető
legrövidebb időn belül jelentse az
 igazgatónak,
 a Tűzvédelmi Osztálynak.
3.6. A bekövetkezett eseményekről soron kívül tájékoztatni kell a BME Diszpécser Szolgálatát 463-4444 városi számon, vagy a 44-44 egyetemi melléken.
4. FELADATOK TŰZOLTÁS, ÉLETMENTÉS ÉS AZ INDOKOLTTÁ VÁLT KIÜRÍTÉS ESETÉN
4.1. Az állampolgárok, (a Kollégium esetében különösen: a kollégiumi tanárok, a gondnok és a
kollégium dolgozói) a tűzoltásban, a műszaki- és életmentésben -ellenszolgáltatás nélküléletkoruk, egészségi, fizikai állapotuk figyelembe vételével, elvárható személyes részvétellel,
adatok, információk közlésével KÖTELESEK KÖZREMŰKÖDNI.
4.2. Tűzoltási feladatok: a veszélyeztetett személyek, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi
javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele (Ttv. 4. §. /4/ bek.)
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4.3. Közvetlen életveszélyben lévőnek kell tekinteni mindazokat, akik olyan helyzetben, állapotban,
körülmények között vannak, amelyek alkalmasak az emberi életfunkciók elvesztése, és ezekből
saját erejüknél fogva nem képesek kimenekülni.
4.4. Közvetett életveszélyben lévőknek kell tekinteni azokat, akik a közvetlen életveszélyből saját
erejüknél fogva képesek kimenekülni.
4.5. A mentési sorrendet a TŰZOLTÁS VEZETŐ dönti el. A veszélyeztetett személy mentését –annak
akarta ellenére is- végre kell hajtani.
4.6. A mentést, ha kényszerítő körülmény másként nem indokolja, legalább két személynek kell
végrehajtania.
4.7. A tűzoltást vezető az életmentés elrendelésekor dönt:
e)
f)
g)
h)

a közvetlenül és (vagy) közvetetten életveszélybe kerültek mentéséből,
a kiürítési és mentési útvonalak kijelöléséről, biztosításának módjáról,
a mentés módjáról és eszközeiről,
a mentést végrehajtók parancsnokának kijelöléséről,

4.8. Olyan mentési módokat kell választani, ami a mentendő és a mentést végző személyekre nézve a
legkisebb kockázattal jár. Mentésre, kiürítésre mindig a legbiztonságosabb, legkedvezőbb
természetes útvonalat kell választani. Ennek hiányában a tűzoltóság, illetőleg más szervezet
mentőeszközei használhatók.
A mentési útvonalat a mentés ideje alatt biztosítani kell.
4.9. A hivatásos tűzoltóság helyszínre érkezése után: a tűzoltás és az életmentés felelős vezetője a
tűzoltás vezető. A káreset helyszínén más személy csak a tűzoltás vezető előzetes egyetértésével
és tudomásul vételével intézkedhet.
4.10. A tűzoltás vezető a tűz- és az emberi élet veszélyeztetése esetén minden tevékenységet
korlátozhat, elrendelheti az illetéktelen, vagy veszélyeztetett személyek, vagy az anyagi javak
eltávolítását, a terület részleges, vagy teljes kiürítését.
4.11. Valamennyi lakószint minden lakószobájában és közösségi helységeiben (időtálló kivitelben) jól
látható módon el kell helyezni a TŰZRIADÓ ÉS KIÜRÍTÉSI UTASÍTÁST, amely tartalmazza a
legfontosabb tudni- és tennivalókat, az adott helyiségből kiindulva a legközelebbi menekülési
útvonalat.
5. A TŰZRIADÓ ÉS KIÜRÍTÉSI UTASÍTÁS-t



a magyar nyelvű szövegezésen kívül legalább német és angol nyelven is el kell készíteni, és ki
kell függeszteni.
a kollégiumban elhelyezett hallgatók számára oktatás tárgyává kell tenni, és tájékoztatni kell a
külföldi szállóvendégeket.

6. TŰZOLTÁS CÉLJÁBÓL IGÉNYBE VEHETŐ TŰZOLTÓ TECHNIKAI
ÉS TŰZOLTÓ VÍZSZERZÉSI LEHETŐSÉGEK

FELSZERELÉSEK

6.1. Az épületben (megfelelő számban) tűz esetén, a kezdeti kisebb tüzek oltására rendszeresített,
felszerelt, és állandóan készenlétben tartott hordozható tűzoltó készülékek állnak rendelkezésre.
Ezek konkrét helyét a kifüggesztett alaprajzok tartalmazzák.
6.2. A tűzoltó készülékek hollétét, (illetve felszerelési helyét) oltótulajdonságait és kezelésük módját a
Kollégium dolgozóinak ismerniük kell. Ezért az ezzel kapcsolatos elméleti és gyakorlati
foglalkozásokon, kiképzéseken rendszeresen részt kell venniük.
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6.3. A tűzesethez riasztott és a helyszínre érkező TŰZOLTÓSÁG az utcai tűzcsapokról és az épületben
lévő fali –tűzcsapokról, szerelt vízkivételi helyekről tud beavatkozni, illetve alapvezetéket és
oltósugarakat szerelni.
III/C
A MARTOS FLÓRA KOLLÉGIUM TŰZRIADÓ TERVE
1. FELADATOK A TŰZ ÉSZLELÉSE ESETÉN
1.1. Az épület legfontosabb tűzvédelmi jellemzői: befogadó képessége 410 fő
:
Az épület alagsor, földszint+7 emeletes középmagas, zárt középfolyosós, egy tűzszakaszból áll, ami
annyit jelent, hogy a beépített épületszerkezetek (falak, ajtók, szellőző berendezések alkatrészei stb.)
a tűz és füst terjedése szempontjából nincsenek tűzgátló szerkezetekkel elválasztva külön terekre.
Az épületben két lépcsőház található az épület két hosszanti végén.
A főlépcsőházon keresztül a földszintre, a főbejárat előterébe lehet jutni, ahonnan közvetlenül az
utcára tudnak eltávozni a benttartózkodók.
A „hátsó lépcsőházból a földszinten keresztül az udvar felé lehet az épületből kijutni, onnan a
teherkapun át az utcára.
A teljes épületben, a közlekedési útvonalakon szintenként 2-2 kézi jelzésadó van telepítve, amelyek
üvegének betörésével tűzjelzés adható a portára.
A folyosókon szintenként 2 db fali tűzcsap, továbbá 6 illetve 4 kg-os tűzoltó készülék találhatók,
amelyek kezdeti tüzek oltására alkalmasak.
A tűzvédelemről kiadott 1996. évi XXXI. Törvény 5. §. /1/ bekezdésében foglaltak szerint: „Aki
tüzet, vagy annak veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak….!”
A BME Martos Flóra Kollégiumban a riasztással összefüggő feladatokat a kollégium dolgozóival
közösen kell végrehajtani az alábbiak szerint:
A Kollégium portájára személyesen, szóbeli, vagy telefonon, továbbá gyengeáramú tűzjelzőn
keresztül érkezett tűzjelzés vétele, és a további intézkedések megtétele a mindenkori szolgálatos
portás feladata!
A TŰZJELZÉS VÉGREHAJTÁSA A TŰZOLTÓSÁG FELÉ A PORTÁS-ra hárul. A
tűzoltóságot a városi, vagy mobil távbeszélő készülékén a
105
hívószámon kell riasztani.
Amennyiben a hívás sikertelen marad, a
112-es SEGÉLYHÍVÓT KELL HÍVNI!
A tűzeset jelzője a tűzoltósággal a következőket közölje:
a.)
b.)
c.)
d.)

hol van a tűz, és mekkora a terjedelme,
emberélet van-e veszélyben,
mi ég, (pl. lakószoba, raktár, iroda)
mondja be a nevét, és távbeszélő készülékének hívószámát.

2. TŰZJELZÉS VÉGREHAJTÁSA UTÁN A TOVÁBBI FELADATOK
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A belső riasztást szolgáló hangosítón keresztül a portás a következő szöveget mondja be:
„ A kollégiumi mentorok és hallgatói gondnokok azonnal jöjjenek a portára!”
A megjelenteket tájékoztassa az eseményekről. Kérje fel a megjelenteket, hogy segítsék a feladatok
végrehajtásában. Szintenként 2 fő mentort kell kijelölni, akik a szint kiürítését irányítják.
Az eseményt azonnal jelentse a Kollégium igazgatójának!
Szükség esetén a hangosítón keresztül pontosítsák az épület kiürítési lehetőségeit, különösen
akkor, amikor valamelyik lépcsőház megközelítését füst, vagy hőhatás akadályozza.
A megjelentek a kollégisták bevonásával, igénybe vételével azonnal kezdjék meg az épület
szükséges mértékű kiürítését, továbbá a jelenlévőktől elvárható módon a rendelkezésre álló
tűzoltó eszközökkel a tűz oltását, és kíséreljék meg az életveszélybe került emberek
kimentését!!!
2.1. Az ügyeletes portás, a helyszínre –elsőként- érkező tűzoltó egység parancsnokát tájékoztassa a
tűzeset helyéről, és a rendelkezésre álló információkról. A jelen lévő kollégiumi dolgozók közül
kérjen kísérőt a tűzoltók mellé, ha arra igényt tartanak, és az adott körülmények azt lehetővé teszik.
3. A PORTASZOLGÁLAT TOVÁBBI FELADATAI
3.1. A szükségessé váló szakaszos, vagy teljes feszültségmentesítést a tűzoltóság intézkedése szerint
hajtsa végre.
3.2. Az áramtalanítás előtt a lifteket a tűzmenetkapcsolók igénybevételével le kell hozni a földszintre és
áramtalanítani kell. Az épület teljes áramtalanítását csak szakember végezheti, meneküléshez a
világításnak működnie kell.
3.3. Nyissa ki az épület összes ki- és bejáratainak, valamint a vészkijáratok ajtóit.
3.4. Készítse elő a veszélyeztetett helyiségek ajtóinak kulcsait.
3.5. A munkaszünet ideje alatt bekövetkezett tűzesetet (káresetet) rögzítse a portanaplóban, és a lehető
legrövidebb időn belül jelentse az
-

igazgatónak,
a Tűzvédelmi Osztálynak.

A bekövetkezett eseményekről soron kívül tájékoztatni kell a BME Diszpécser Szolgálatát 463-4444 városi számon, vagy a 44-44 egyetemi melléken.
4. FELADATOK TŰZOLTÁS, ÉLETMENTÉS ÉS AZ INDOKOLTTÁ VÁLT KIÜRÍTÉS ESETÉN
4.1. Az állampolgárok, (a Kollégium esetében különösen: a kollégiumi tanárok, a gondnok és a
kollégium dolgozói) a tűzoltásban, a műszaki- és életmentésben-ellenszolgáltatás nélkül- életkoruk,
egészségi, fizikai állapotuk figyelembe vételével, elvárható személyes részvétellel, adatok,
információk közlésével KÖTELESEK KÖZREMŰKÖDNI.
4.2. Tűzoltási feladatok: a veszélyeztetett személyek, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi
javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele (Ttv. 4. §. /4/ bek.)
4.3. Közvetlen életveszélyben lévőnek kell tekinteni mindazokat, akik olyan helyzetben, állapotban,
körülmények között vannak, amelyek alkalmasak az emberi életfunkciók elvesztése, és ezekből
saját erejüknél fogva nem képesek kimenekülni.
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4.4. Közvetett életveszélyben lévőknek kell tekinteni azokat, akik a közvetlen életveszélyből saját
erejüknél fogva képesek kimenekülni.
4.5. A mentési sorrendet a TŰZOLTÁS VEZETŐ dönti el. A veszélyeztetett személy mentését –annak
akarta ellenére is- végre kell hajtani.
4.6. A mentést, ha kényszerítő körülmény másként nem indokolja, legalább két személynek kell
végrehajtania.
4.7. A tűzoltást vezető az életmentés elrendelésekor dönt:
a.)
b.)
c.)
d.)

a közvetlenül és (vagy) közvetetten életveszélybe kerültek mentéséből,
a kiürítési és mentési útvonalak kijelöléséről, biztosításának módjáról,
a mentés módjáról és eszközeiről,
a mentést végrehajtók parancsnokának kijelöléséről,

4.8. Olyan mentési módokat kell választani, ami a mentendő és a mentést végző személyekre nézve a
legkisebb kockázattal jár. Mentésre, kiürítésre mindig a legbiztonságosabb, legkedvezőbb
természetes útvonalat kell választani. Ennek hiányában a tűzoltóság, illetőleg más szervezet
mentőeszközei használhatók.
A mentési útvonalat a mentés ideje alatt biztosítani kell.
4.9. A hivatásos tűzoltóság helyszínre érkezése után: a tűzoltás és az életmentés felelős vezetője a
tűzoltás vezető. A káreset helyszínén más személy csak a tűzoltás vezető előzetes egyetértésével és
tudomásul vételével intézkedhet.
4.10.
A tűzoltás vezető a tűz- és az emberi élet veszélyeztetése esetén minden tevékenységet
korlátozhat, elrendelheti az illetéktelen, vagy veszélyeztetett személyek, vagy az anyagi javak
eltávolítását, a terület részleges, vagy teljes kiürítését.
4.11.
Valamennyi lakószint minden lakószobájában és közösségi helységében (időtálló kivitelben)
jól látható módon el kell helyezni a TŰZRIADÓ ÉS KIÜRÍTÉSI UTASÍTÁST, amely tartalmazza
a legfontosabb tudni- és tennivalókat, az adott helyiségből kiindulva a legközelebbi menekülési
útvonalat.
5. A TŰZRIADÓ ÉS KIÜRÍTÉSI UTASÍTÁS-t
-

a magyar nyelvű szövegezésen kívül legalább német és angol nyelven is el kell készíteni, és ki
kell függeszteni.
a kollégiumban elhelyezett hallgatók számára oktatás tárgyává kell tenni, és tájékoztatni kell a
külföldi szállóvendégeket.

6. TŰZOLTÁS CÉLJÁBÓL IGÉNYBE VEHETŐ TŰZOLTÓ TECHNIKAI FELSZERELÉSEK ÉS
TŰZOLTÓ VÍZSZERZÉSI LEHETŐSÉGEK
6.1. Az épületben (megfelelő számban) tűz esetén, a kezdeti kisebb tüzek oltására rendszeresített,
felszerelt, és állandóan készenlétben tartott hordozható tűzoltó készülékek állnak rendelkezésre.
Ezek konkrét helyét a kifüggesztett alaprajzok tartalmazzák.
6.2. A tűzoltó készülékek hollétét, (illetve felszerelési helyét) oltótulajdonságait és kezelésük módját a
Kollégium dolgozóinak ismerniük kell. Ezért az ezzel kapcsolatos elméleti és gyakorlati
foglalkozásokon, kiképzéseken rendszeresen részt kell venniük.
6.3. A tűzesethez riasztott és a helyszínre érkező TŰZOLTÓSÁG az utcai tűzcsapokról és az épületben
lévő fali –tűzcsapokról, szerelt vízkivételi helyekről tud beavatkozni, illetve alapvezetéket és
oltósugarakat szerelni.

33

III/D
A BAROSS GÁBOR KOLLÉGIUM TŰZRIADÓ TERVE
1. FELADATOK A TŰZ ÉSZLELÉSE ESETÉN
1.1. Az épület legfontosabb tűzvédelmi jellemzői: befogadó képessége 321 fő
Az épület alagsor, földszint+4 emeletes középmagas, zárt oldalfolyosós, egy tűzszakaszból áll, ami
annyit jelent, hogy a beépített épületszerkezetek (falak, ajtók, szellőző berendezések alkatrészei stb.)
a tűz és füst terjedése szempontjából nincsenek tűzgátló szerkezetekkel elválasztva külön terekre.
Az épületben egy fő és két mellék lépcsőház található az épület két hosszanti végén.
A főlépcsőházon keresztül a földszintre, a főbejárat előterébe lehet jutni, ahonnan közvetlenül az
utcára tudnak eltávozni a benttartózkodók.
A „hátsó lépcsőházból a földszinten keresztül az udvar felé lehet az épületből kijutni, onnan a
teherkapun át az utcára.
Az épületben, a déli szárnyon a közlekedési útvonalakon szintenként 2-2 kézi jelzésadó van
telepítve, amelyek üvegének betörésével tűzjelzés adható a portára, valamint az itt található
lakószobákban automatikus füstérzékelők lettek felszerelve.
A folyosókon szintenként 6 illetve 4 kg-os tűzoltó készülék találhatók, amelyek kezdeti tüzek
oltására alkalmasak.
A tűzvédelemről kiadott 1996. évi XXXI. Törvény 5. §. /1/ bekezdésében foglaltak szerint: „Aki
tüzet, vagy annak veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak….!”
A BME Martos Flóra Kollégiumban a riasztással összefüggő feladatokat a kollégium dolgozóival
közösen kell végrehajtani az alábbiak szerint:
A Kollégium portájára személyesen, szóbeli, vagy telefonon, továbbá gyengeáramú tűzjelzőn
keresztül érkezett tűzjelzés vétele, és a további intézkedések megtétele a mindenkori szolgálatos
portás feladata!
A TŰZJELZÉS VÉGREHAJTÁSA A TŰZOLTÓSÁG FELÉ A PORTÁS-ra hárul. A
tűzoltóságot a városi, vagy mobil távbeszélő készülékén a
105
hívószámon kell riasztani.
Amennyiben a hívás sikertelen marad, a
112-es SEGÉLYHÍVÓT KELL HÍVNI!
A tűzeset jelzője a tűzoltósággal a következőket közölje:
e.)
f.)
g.)
h.)

hol van a tűz, és mekkora a terjedelme,
emberélet van-e veszélyben,
mi ég, (pl. lakószoba, raktár, iroda)
mondja be a nevét, és távbeszélő készülékének hívószámát.

2. TŰZJELZÉS VÉGREHAJTÁSA UTÁN A TOVÁBBI FELADATOK
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A belső riasztást szolgáló hangosítón keresztül a portás a következő szöveget mondja be:
„ A kollégiumi mentorok és hallgatói gondnokok azonnal jöjjenek a portára!”
A megjelenteket tájékoztassa az eseményekről. Kérje fel a megjelenteket, hogy segítsék a feladatok
végrehajtásában. Szintenként 2 fő mentort kell kijelölni, akik a szint kiürítését irányítják.
Az eseményt azonnal jelentse a Kollégium igazgatójának!
Szükség esetén a hangosítón keresztül pontosítsák az épület kiürítési lehetőségeit, különösen
akkor, amikor valamelyik lépcsőház megközelítését füst, vagy hőhatás akadályozza.
A megjelentek a kollégisták bevonásával, igénybe vételével azonnal kezdjék meg az épület
szükséges mértékű kiürítését, továbbá a jelenlévőktől elvárható módon a rendelkezésre álló
tűzoltó eszközökkel a tűz oltását, és kíséreljék meg az életveszélybe került emberek
kimentését!!!
2.1. Az ügyeletes portás, a helyszínre –elsőként- érkező tűzoltó egység parancsnokát tájékoztassa a
tűzeset helyéről, és a rendelkezésre álló információkról. A jelen lévő kollégiumi dolgozók közül
kérjen kísérőt a tűzoltók mellé, ha arra igényt tartanak, és az adott körülmények azt lehetővé teszik.
3. A PORTASZOLGÁLAT TOVÁBBI FELADATAI
3.1. A szükségessé váló szakaszos feszültségmentesítést a tűzoltóság intézkedése szerint hajtsa végre.
Az épület teljes áramtalanítását csak szakember végezheti, meneküléshez a világításnak működnie
kell.
3.2. Nyissa ki az épület összes ki- és bejáratainak, valamint a vészkijáratok ajtóit.
3.3. Készítse elő a veszélyeztetett helyiségek ajtóinak kulcsait.
3.4. A munkaszünet ideje alatt bekövetkezett tűzesetet (káresetet) rögzítse a portanaplóban, és a lehető
legrövidebb időn belül jelentse az
-

igazgatónak,
a Tűzvédelmi Osztálynak.

A bekövetkezett eseményekről soron kívül tájékoztatni kell a BME Diszpécser Szolgálatát 463-4444 városi számon, vagy a 44-44 egyetemi melléken.
4. FELADATOK TŰZOLTÁS, ÉLETMENTÉS ÉS AZ INDOKOLTTÁ VÁLT KIÜRÍTÉS ESETÉN
4.1. Az állampolgárok, (a Kollégium esetében különösen: a kollégiumi tanárok, a gondnok és a
kollégium dolgozói) a tűzoltásban, a műszaki- és életmentésben-ellenszolgáltatás nélkül- életkoruk,
egészségi, fizikai állapotuk figyelembe vételével, elvárható személyes részvétellel, adatok,
információk közlésével KÖTELESEK KÖZREMŰKÖDNI.
4.2. Tűzoltási feladatok: a veszélyeztetett személyek, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi
javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele (Ttv. 4. §. /4/ bek.)
4.3. Közvetlen életveszélyben lévőnek kell tekinteni mindazokat, akik olyan helyzetben, állapotban,
körülmények között vannak, amelyek alkalmasak az emberi életfunkciók elvesztése, és ezekből
saját erejüknél fogva nem képesek kimenekülni.
4.4. Közvetett életveszélyben lévőknek kell tekinteni azokat, akik a közvetlen életveszélyből saját
erejüknél fogva képesek kimenekülni.
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4.5. A mentési sorrendet a TŰZOLTÁS VEZETŐ dönti el. A veszélyeztetett személy mentését –annak
akarta ellenére is- végre kell hajtani.
4.6. A mentést, ha kényszerítő körülmény másként nem indokolja, legalább két személynek kell
végrehajtania.
4.7. A tűzoltást vezető az életmentés elrendelésekor dönt:
e.)
f.)
g.)
h.)

a közvetlenül és (vagy) közvetetten életveszélybe kerültek mentéséből,
a kiürítési és mentési útvonalak kijelöléséről, biztosításának módjáról,
a mentés módjáról és eszközeiről,
a mentést végrehajtók parancsnokának kijelöléséről,

4.8. Olyan mentési módokat kell választani, ami a mentendő és a mentést végző személyekre nézve a
legkisebb kockázattal jár. Mentésre, kiürítésre mindig a legbiztonságosabb, legkedvezőbb
természetes útvonalat kell választani. Ennek hiányában a tűzoltóság, illetőleg más szervezet
mentőeszközei használhatók.
A mentési útvonalat a mentés ideje alatt biztosítani kell.
4.9. A hivatásos tűzoltóság helyszínre érkezése után: a tűzoltás és az életmentés felelős vezetője a
tűzoltás vezető. A káreset helyszínén más személy csak a tűzoltás vezető előzetes egyetértésével és
tudomásul vételével intézkedhet.
4.10.
A tűzoltás vezető a tűz- és az emberi élet veszélyeztetése esetén minden tevékenységet
korlátozhat, elrendelheti az illetéktelen, vagy veszélyeztetett személyek, vagy az anyagi javak
eltávolítását, a terület részleges, vagy teljes kiürítését.
4.11.
Valamennyi lakószint minden lakószobájában és közösségi helységében (időtálló kivitelben)
jól látható módon el kell helyezni a TŰZRIADÓ ÉS KIÜRÍTÉSI UTASÍTÁST, amely tartalmazza
a legfontosabb tudni- és tennivalókat, az adott helyiségből kiindulva a legközelebbi menekülési
útvonalat.
5. A TŰZRIADÓ ÉS KIÜRÍTÉSI UTASÍTÁS-t
-

a magyar nyelvű szövegezésen kívül legalább német és angol nyelven is el kell készíteni, és ki
kell függeszteni.
a kollégiumban elhelyezett hallgatók számára oktatás tárgyává kell tenni, és tájékoztatni kell a
külföldi szállóvendégeket.

6. TŰZOLTÁS CÉLJÁBÓL IGÉNYBE VEHETŐ TŰZOLTÓ TECHNIKAI
ÉS TŰZOLTÓ VÍZSZERZÉSI LEHETŐSÉGEK

FELSZERELÉSEK

6.1. Az épületben (megfelelő számban) tűz esetén, a kezdeti kisebb tüzek oltására rendszeresített,
felszerelt, és állandóan készenlétben tartott hordozható tűzoltó készülékek állnak rendelkezésre.
Ezek konkrét helyét a kifüggesztett alaprajzok tartalmazzák.
6.2. A tűzoltó készülékek hollétét, (illetve felszerelési helyét) oltótulajdonságait és kezelésük módját a
Kollégium dolgozóinak ismerniük kell. Ezért az ezzel kapcsolatos elméleti és gyakorlati
foglalkozásokon, kiképzéseken rendszeresen részt kell venniük.
6.3. A tűzesethez riasztott és a helyszínre érkező TŰZOLTÓSÁG az utcai tűzcsapokról és az épületben
lévő fali –tűzcsapokról, szerelt vízkivételi helyekről tud beavatkozni, illetve alapvezetéket és
oltósugarakat szerelni.
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III/E
A WIGNER JENŐ KOLLÉGIUM TŰZRIADÓ TERVE
1. FELADATOK A TŰZ ÉSZLELÉSE ESETÉN
1.1. A Az épület legfontosabb tűzvédelmi jellemzői: befogadó képessége 321 fő
Az épület pince, alagsor, földszint+4 emeletes középmagas, zárt középfolyosós, egy tűzszakaszból
áll, ami annyit jelent, hogy a beépített épületszerkezetek (falak, ajtók, szellőző berendezések
alkatrészei stb.) a tűz és füst terjedése szempontjából nincsenek tűzgátló szerkezetekkel elválasztva
külön terekre.
A menekülés segítése érdekében a főlépcsőház szintenként füstelvezető ablakkal lett ellátva,
amelyek kézi működésűek.
A főlépcsőházon kívül más menekülésre szolgáló lehetőség nincs.
A lépcsőházból az alábbi helyeken lévő ajtók nyílnak a szabadba:
Főlépcsőházból: főbejárat ajtó, a Dombóvári út felé.
A földszinti klubteremből a belső udvar felé.
Nyitásuk kézzel történik.
A belső udvarból utcára kijutni nem lehet közvetlenül, így csak átmenetileg védett térként vehető
figyelembe.
A folyosók természetes szellőzéssel lettek ellátva, működésük a folyosó végén nyitható ablak! A
lépcsőház legfelső szintjén a portáról és a legfelső szintről nyitható ablak biztosítja a füstelvezetést.
A teljes épület gyengeáramú automatikus füst és hőmérséklet érzékelőkkel van ellátva, a közlekedési
útvonalakon kiegészítve kézi jelzésadókkal, továbbá hangjelzőkkel.
A folyosókon szintenként 6 illetve 4 kg-os tűzoltó készülék található, amelyek kezdeti tüzek oltására
alkalmasak, továbbá a lépcsőházi pihenőkön szintenként 2-2 db, valamint a „C” szárnyban 1-1 db
fali tűzcsap áll rendelkezésre.
A tűzvédelemről kiadott 1996. évi XXXI. Törvény 5. §. /1/ bekezdésében foglaltak szerint: „Aki
tüzet, vagy annak veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak….!”
A Wigner Kollégiumban a riasztással összefüggő feladatokat a kollégium dolgozóival közösen kell
végrehajtani az alábbiak szerint:
A Kollégium portájára személyesen, szóbeli, vagy telefonon, továbbá gyengeáramú tűzjelzőn
keresztül érkezett tűzjelzés vétele, és a további intézkedések megtétele a mindenkori
szolgálatos portás feladata!
A TŰZJELZÉS VÉGREHAJTÁSA A TŰZOLTÓSÁG FELÉ A PORTÁS-ra hárul. A
tűzoltóságot a városi, vagy mobil távbeszélő készülékén a
105
hívószámon kell riasztani.
Amennyiben a hívás sikertelen marad, a
112-es SEGÉLYHÍVÓT KELL HÍVNI!
A tűzeset jelzője a tűzoltósággal a következőket közölje:
i)
j)
k)
l)

hol van a tűz, és mekkora a terjedelme,
emberélet van-e veszélyben,
mi ég, (pl. lakószoba, raktár, iroda)
mondja be a nevét, és távbeszélő készülékének hívószámát.
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2. TŰZJELZÉS VÉGREHAJTÁSA UTÁN A TOVÁBBI FELADATOK
A belső riasztást szolgáló hangosítón keresztül a portás a következő szöveget mondja be:
„ A kollégiumi mentorok és hallgatói gondnokok, azonnal jöjjenek a portára!”
A megjelenteket tájékoztassa az eseményekről. Kérje fel a megjelenteket, hogy segítsék a feladatok
végrehajtásában. Szintenként 2 fő mentort kell kijelölni, akik a szint kiürítését irányítják.
Az eseményt azonnal jelentse a Kollégium igazgatójának!
Szükség esetén a hangosítón keresztül pontosítsák az épület kiürítési lehetőségeit, különösen
akkor, amikor valamelyik lépcsőház megközelítését füst, vagy hőhatás akadályozza.
A megjelentek a kollégisták bevonásával, igénybe vételével azonnal kezdjék meg az épület
szükséges mértékű kiürítését, továbbá a jelenlévőktől elvárható módon a rendelkezésre álló
tűzoltó eszközökkel a tűz oltását, és kíséreljék meg az életveszélybe került emberek
kimentését!!!
2.1. Az ügyeletes portás, a helyszínre – elsőként – érkező tűzoltó egység parancsnokát tájékoztassa a
tűzeset helyéről, és a rendelkezésre álló információkról. A jelen lévő kollégiumi dolgozók közül
kérjen kísérőt a tűzoltók mellé, ha arra igényt tartanak, és az adott körülmények azt lehetővé teszik.
3. A PORTASZOLGÁLAT TOVÁBBI FELADATAI
3.1. A szükségessé váló szakaszos feszültségmentesítést a tűzoltóság intézkedése szerint hajtsa végre.
Az épület teljes áramtaéanítását csak szakember végezheti, meneküléshez a világításnak működnie
kell.
3.2. Nyissa ki az épület összes ki- és bejáratainak, valamint a vészkijáratok ajtóit.
3.3. Készítse elő a veszélyeztetett helyiségek ajtóinak kulcsait.
3.4. A munkaszünet ideje alatt bekövetkezett tűzesetet (káresetet) rögzítse a portanaplóban, és a lehető
legrövidebb időn belül jelentse az
 igazgatónak,
 a Tűzvédelmi Osztálynak.
3.5. A bekövetkezett eseményekről soron kívül tájékoztatni kell a BME Diszpécser Szolgálatát 463-4444 városi számon, vagy a 44-44 egyetemi melléken.
4. FELADATOK TŰZOLTÁS, ÉLETMENTÉS ÉS AZ INDOKOLTTÁ VÁLT KIÜRÍTÉS ESETÉN
4.1. Az állampolgárok, (a Kollégium esetében különösen: a kollégiumi tanárok, a gondnok és a
kollégium dolgozói) a tűzoltásban, a műszaki- és életmentésben-ellenszolgáltatás nélküléletkoruk, egészségi, fizikai állapotuk figyelembe vételével, elvárható személyes részvétellel,
adatok, információk közlésével KÖTELESEK KÖZREMŰKÖDNI.
4.2. Tűzoltási feladatok: a veszélyeztetett személyek, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi
javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele (Ttv. 4. §. /4/ bek.)
4.3. Közvetlen életveszélyben lévőnek kell tekinteni mindazokat, akik olyan helyzetben, állapotban,
körülmények között vannak, amelyek alkalmasak az emberi életfunkciók elvesztésére, és ezekből
saját erejüknél fogva nem képesek kimenekülni.
4.4. Közvetett életveszélyben lévőknek kell tekinteni azokat, akik a közvetlen életveszélyből saját
erejüknél fogva képesek kimenekülni.
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4.5. A mentési sorrendet a TŰZOLTÁS VEZETŐ dönti el. A veszélyeztetett személy mentését –annak
akarta ellenére is- végre kell hajtani.
4.6. A mentést, ha kényszerítő körülmény másként nem indokolja, legalább két személynek kell
végrehajtania.
4.7. A tűzoltást vezető az életmentés elrendelésekor dönt:
i)
j)
k)
l)

a közvetlenül és (vagy) közvetetten életveszélybe kerültek mentéséből,
a kiürítési és mentési útvonalak kijelöléséről, biztosításának módjáról,
a mentés módjáról és eszközeiről,
a mentést végrehajtók parancsnokának kijelöléséről,

4.8. Olyan mentési módokat kell választani, ami a mentendő és a mentést végző személyekre nézve a
legkisebb kockázattal jár. Mentésre, kiürítésre mindig a legbiztonságosabb, legkedvezőbb
természetes útvonalat kell választani. Ennek hiányában a tűzoltóság, illetőleg más szervezet
mentőeszközei használhatók.
A mentési útvonalat a mentés ideje alatt biztosítani kell.
4.9. A hivatásos tűzoltóság helyszínre érkezése után: a tűzoltás és az életmentés felelős vezetője a
tűzoltás vezető. A káreset helyszínén más személy csak a tűzoltás vezető előzetes egyetértésével
és tudomásul vételével intézkedhet.
4.10. A tűzoltás vezető a tűz- és az emberi élet veszélyeztetése esetén minden tevékenységet
korlátozhat, elrendelheti az illetéktelen, vagy veszélyeztetett személyek, vagy az anyagi javak
eltávolítását, a terület részleges, vagy teljes kiürítését.
4.11. Valamennyi lakószint minden lakószobájában és közösségi helységeiben (időtálló kivitelben) jól
látható módon el kell helyezni a TŰZRIADÓ ÉS KIÜRÍTÉSI UTASÍTÁST, amely tartalmazza a
legfontosabb tudni- és tennivalókat, az adott helyiségből kiindulva a legközelebbi menekülési
útvonalat.
5. A TŰZRIADÓ ÉS KIÜRÍTÉSI UTASÍTÁS-t



a magyar nyelvű szövegezésen kívül legalább német és angol nyelven is el kell készíteni, és ki
kell függeszteni.
a kollégiumban elhelyezett hallgatók számára oktatás tárgyává kell tenni, és tájékoztatni kell a
külföldi szállóvendégeket.

6. TŰZOLTÁS CÉLJÁBÓL IGÉNYBE VEHETŐ TŰZOLTÓ TECHNIKAI
ÉS TŰZOLTÓ VÍZSZERZÉSI LEHETŐSÉGEK

FELSZERELÉSEK

6.1. Az épületben (megfelelő számban) tűz esetén, a kezdeti kisebb tüzek oltására rendszeresített,
felszerelt, és állandóan készenlétben tartott hordozható tűzoltó készülékek állnak rendelkezésre.
Ezek konkrét helyét a kifüggesztett alaprajzok tartalmazzák.
6.2. A tűzoltó készülékek hollétét, (illetve felszerelési helyét) oltótulajdonságait és kezelésük módját a
Kollégium dolgozóinak ismerniük kell. Ezért az ezzel kapcsolatos elméleti és gyakorlati
foglalkozásokon, kiképzéseken rendszeresen részt kell venniük.
6.3. A tűzesethez riasztott és a helyszínre érkező TŰZOLTÓSÁG az utcai tűzcsapokról és az épületben
lévő fali –tűzcsapokról, szerelt vízkivételi helyekről tud beavatkozni, illetve alapvezetéket és
oltósugarakat szerelni.

