


SEMMELWEIS EGYETEM 

 

TŰZRIADÓ TERV 

A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja 
értelmében a Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni a szociális 
építményrészre, építményre, létesítményekre. 

1. Általános adatok 

1.1. A szervezeti egység megnevezése: 

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar                     

1.2. A szervezeti egység székhelye: 

1046 Budapest, Erkel Gyula u. 26. 

1.3. A szervezeti egység tevékenységei: 

  Oktatás és szállásadás.  

2. A tűzjelzés módja 

Aki a létesítmény területén tüzet, vagy arra utaló félreérthetetlen körülményt (füst, füstszag) tapasztal, 
köteles azt azonnal az alábbiak szerint jelezni: 

a) A közelben tartózkodók figyelmét hangos „Tűz van!" kiáltásokkal kell felhívni a veszélyre és 
segítségüket kell kérni a további feladatok ellátásához. Az épület területén a tűzoltóságot a 
portás értesíti közvetlenül. A tüzet észlelő ezért köteles értesíteni a portást a 06-1/272-13-90; 
20/666-38-07-es telefonszámok egyikén, vagy a legközelebbi, piros színű kézi jelzésadó 
benyomásával. 

b) A teljes épületre vonatkozó tűzriasztásba szükség esetén be kell vonni az érintett területen 
lévő munkavállalók mellett a gyakorlati képzésben részesülő hallgatókat is. 

c) Gondoskodni kell arról, hogy a tűz jelzése minden helyiségbe eljusson, amelyben emberek 
tartózkodnak.  

Tűzoltóság értesítése 

A tűzesetről haladéktalanul értesíteni kell a Tűzoltóságot a 112-es központi segélyhívó 
telefonszámon. Amennyiben egyetemi telefon-mellékállomásról kezdeményezik a kimenő hívást, 
abban az esetben „0” előtaggal – pl. 0112  – kell hívni a segélykérő számot.  

A tűzjelzés során az alábbi adatokat szükséges közölni: 

- a tűzeset pontos helyét, az épület címét (város, kerület, utca, házszám); 

- mi ég (melyik épület melyik része);  

- mit veszélyeztet a tűz; 

- emberi élet van-e veszélyben, tartózkodnak-e az épületben;  

- a jelzést adó nevét és a jelzésre használt telefon számát. 

A tűzjelzést vevő további kérdéseire egyértelmű és pontos választ kell adni. Ha szükséges, értesíteni 
kell a mentőket és a rendőrséget is. 
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3. A tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendje 

TŰZÉSZLELÉS  

 

portás t: 1/272-13-90; 20/666-38-07          

 
 

tűzoltóság t: (0)112    

karbantartó t: 20/93-43-128 

Központi Diszpécser és Járőrszolgálat t: 20/663-2000 

értesítendő vezetők t: külön listán      

                                            

4. A létesítmény elhagyásának módja 

A létesítmény helyiségeit a folyosón, közlekedőn, lépcsőházon keresztül, a rendelkezésre álló 
kijáratokon át lehet elhagyni. Az épület szabadba vezető kijáratai a földszinten érhetők el. A 
kimenekítés útvonalait a folyosók falán kifüggesztett, szintenkénti helyszínrajzok tartalmazzák. 

Amennyiben a tűzjelző rendszer szirénái folyamatos hangjelzést adnak, az valós tűzesetet jelent, és 
az épület kiürítésének megkezdését jelzik. 

A kimenekített, kimenekült személyek gyülekezéséről gondoskodni kell. Gyülekezési helyként az 
épület mögötti udvar van kijelölve.  

Amennyiben az épület elhagyására nincs mód, úgy lehetőleg a tűztől, füsttől legvédettebb helyre kell 
menekülni, és ezt valamilyen módon (pl. kiabálva, mobiltelefonon keresztül) tudatni kell a 
környezettel. 

A kiürítés során a mozgásukban akadályozott személyeket az épület elhagyásában fokozottan 
segíteni kell!  Az épületbe visszamenni csak a mentésben, illetve tűzoltásban résztvevő személyeknek 
szabad. 

 

5. A munkavállalók feladatai tűzeset alkalmával 

- tűz jelzése, környezet riasztása, 

- részvétel az épület kiürítésében (anyagi javak mentése), és ezzel egyidőben a rendelkezésre álló 
eszközökkel a tűz továbbterjedésének megakadályozása, oltása, 

- szükség szerint áramtalanítás, gázvezeték elzárása, 

- sikeres tűzoltás esetén a helyszín állapotának megőrzése a tűzvizsgálathoz. 

5.1. Tüzet észlelő feladatai 

A tüzet észlelő munkavállalónak a 2. pontban leírtaknak megfelelően a tüzet jeleznie kell. 
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5.2. Portás feladatai 

A portás a beérkezett tűzjelzés (telefon, élőszó, beépített tűzjelző berendezés) fogadását követően 
azonnal megkezdi a szükséges értesítést a 3. pontnak megfelelően: 

- ha a jelzés élőszóban érkezett, az észlelő személytől felvilágosítást kell kérni a tűz helyéről, 
kiterjedtségéről, tűzoltási kísérlet megtörténtéről, 

- amennyiben a tűzjelzés a tűzjelző központra érkezik, a tűzjelző központon levő kulcsot 
elfordítja a „Controls enabled” felirat felé, majd a tűzjelző központ és a szirénák 
némításához megnyomja a „Silence” és a „Stop” gombokat, és azonosítja tűz helyszínét; 

- magához veszi a tűzhelyszín kulcsait, és haladéktalanul megkezdi a felderítést, közben 
telefonon értesíti a Központi Diszpécser és Járőrszolgálat ügyeletesét, 

- telefonon értesíti a tűzoltóságot a 112-es telefonszámon a tűzesetről és a felderítés 
megkezdéséről, 

- telefonon értesíti a karbantartót, 

- a tűz helyszínére érkezve mérlegeli, hogy el tudja-e oltani a tüzet, majd a karbantartóval 
(amennyiben a helyszínen tartózkodik) együttműködve megközelíti, és a legközelebbi 
tűzoltó készülékkel megkezdi a tűz oltását, 

- a felderítés eredményéről, a tűz valódiságáról, eloltásáról, vagy az oltás sikertelenségéről 
haladéktalanul tájékoztatja a tűzoltóságot a 112-es hívószámon,  

- a tűz oltását követően a visszagyulladás elkerülése érdekében szemrevételezi a tűzhelyszínt, 
és ha szemmel láthatóan eloltásra került a tűz, az ablakok nyitásával az érintett tereket 
átszellőzteti, 

- amennyiben az elsődleges, felderítők általi beavatkozás (tűzoltás) sikertelen, a portás nyitja 
a tűzhelyszín szintjén a menekülési útvonal füstmentességét biztosító ablakokat,  

- a tűzjelző központon megnyomja a „Start” gombot, ezáltal a szirénák újra szólnak és 
megkezdődik az épület kiürítése; 

- indokolt esetben – amennyiben a karbantartó nem tartózkodik a helyszínen – egyeztet a 
közmű elzárásokról, majd elvégzi azok elzárását, 

- indokolt esetben nyitja a szabadba vezető, lezárt kijáratokat, 

- fogadja a és tájékoztatja a tűzoltóságot a megtett intézkedésekről, átadja a tűzriadó tervet 
és a tűzkulcsokat.  

 

Amennyiben a tüzet észlelő a portás felé egyértelműen és hitelesen (pl. munkavállaló telefonon vagy 
élőszóban) azt a tájékoztatást adja, hogy a tűz kiterjedt nagyságú (kb. 4-5 m2), akkor: 

- telefonon értesíti a tűzoltóságot a 112-es telefonszámon a tűzesetről, 

- a portásnak azonnal el kell indítania a kiürítési folyamatot,  

- nyitja a lezárt kijáratokat és a menekülési útvonal füstmentességét biztosító ablakokat, 

- fogadja és tájékoztatja a tűzoltóságot a megtett intézkedésekről, átadja részükre a tűzriadó 
tervet és a tűzkulcsokat. 

A sikeresen eloltott tüzet a portásnak nemcsak a tűzoltóság felé kell jeleznie, hanem az Egyetem 
tűzvédelmi vezetője felé is, haladéktalanul, hivatali munkaidőben, az elsődleges feladatok elvégzését 
követően.  
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5.3. Karbantartó feladatai (hétköznap 7:00-15:00) 

- a karbantartó a portás telefonos jelzését fogadja, majd – amennyiben a helyszínen 
tartózkodik – haladéktalanul a tűz helyszínére siet,  

- a tűz helyszínére érkezve, a portással együttműködve a legközelebbi tűzoltó készülékkel 
megkezdi a tűz oltását, 

- indokolt esetben elvégzi az érintett terület feszültségmentesítését, a gáz elzárását, 

- a tűz oltását követően a visszagyulladás elkerülése érdekében szemrevételezi a tűzhelyszínt, 
és ha szemmel láthatóan eloltásra került a tűz, az ablakok nyitásával az érintett tereket 
átszellőzteti, 

- amennyiben a beavatkozással nem sikerült a tüzet teljesen eloltani, a tűzzel érintett szint 
feletti épületszint menekülési útvonalain – a közlekedő folyosókon – biztosítja a 
füstelvezetést (kinyitja az ablakokat).  

- segít a szakszemélyzetnek a menekülésben. 

 

Azonnali kiürítéssel járó esetben: 

- a portás telefonos tájékoztatását fogadja, majd – amennyiben a helyszínen tartózkodik – 
azonnal a tűzeset helyszíne feletti épületszintre siet,  

- nyitja a tűzeset helyszíne feletti épületszinten a menekülési útvonal füstmentességét 
biztosító ablakokat, 

- segít a hallgatóknak és a szakszemélyzetnek a menekülésben. 

 

5.4. Központi Diszpécser és Járőrszolgálat feladatai 

- fogadja a portás telefonos tájékoztatását, 

- amennyiben az épület kiürítése válik indokolttá, segít a kiürítés lebonyolításának 

megszervezésében, 

- indokolt esetben, pl. műszaki probléma esetén segít az illetékes szakemberrel felvenni a 

kapcsolatot, 

- értesíti a „Tűz esetén értesítendő személyek” listáján szereplőket, 

 

6. Az épületben rendelkezésre álló tűzoltó eszközök 

6.1. Kézi tűzoltó készülékek 

Az épületben ABC típusú porral oltó, valamint CO2 gázzal oltó tűzoltó készülékek vannak elhelyezve. 

A porral oltóval bármely halmazállapotú tűzosztályba tartozó tűz oltható, a CO2 gázzal oltóval 
elsősorban az elektromos berendezésekben, nagy értékű gépekben keletkezett tüzet kell oltani. 
Mindkét tűzoltó készülék típussal az elektromos áram alatt lévő berendezés tüze jellemzően 1000 V 
feszültségig oltható, minimum 1,5 m távolság megtartásával. Kiterjedtebb tűz esetén, a 
rendelkezésre álló készülékeket egyszerre, egyidőben kell bevetni. 

A kézi tűzoltó készülékek emberélet mentésére nem alkalmazhatóak! 
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7. A közmű elzárás 

Orvosi gázok elzárói: 

 orvosi oxigén palack – az épület alagsorában, az Oxiológia laborban. 

Villamos főkapcsoló: 

Az Erkel utcai épület egyoldali villamos betáplálással rendelkezik. A létesítmény főkapcsolója a 
földszinten, a portahelyiség mögötti kapcsolószekrényben van. Ezen túlmenően az épületben 
szintenként van lehetőség szakaszkapcsolásra. 

 

8. Az épület területén a főbb veszélyforrások 

Gázpalackok: az épületben az Oxiológia laborban található gázpalackban levő oxigéngáz az égést táplálja, 
gyorsítja. 

 

9. Tűz esetén értesítendő személyek 

Az értesítendő személyek névsorát az 1. melléklet tartalmazza.  

 

10.  Egyéb rendelkezések 

A Tűzriadó Terv 1-1 példányát naprakész állapotban, állandóan hozzáférhető módon a portán, és a 
karbantartó irodájában kell tartani. 

A Tűzriadó Tervben el kell helyezni, és folyamatosan aktualizálni kell az értesítendő személyek 
névsorát és elérhetőségeit az 1. melléklet szerint. 

A Tűzriadó Tervben foglaltakat évente egy alkalommal gyakoroltatni kell. A gyakorlat eredményéről, 
tapasztaltakról jegyzőkönyvet kell készíteni (2. melléklet). A tapasztaltakat ki kell értékelni, az észlelt 
hibák, hiányosságok kijavítására 15 napon belül írásban intézkedni. A tűzriadógyakorlatot, annak 
megtartása előtt legalább 15 nappal, írásban be kell jelenteni az illetékes tűzvédelmi hatóságnak. 

A Tűzriadó Tervet az érintett munkavállalókkal az időszakos tűzvédelmi oktatáson ismertetni kell. 

A Tűzriadó Terv 3. mellékletét képezi a létesítmény alaprajza, amelyen jelölni kell a tűzvédelmi 
szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók), a vízforrások helyét, a 
kiürítési útvonalakat.  
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1. melléklet  

TŰZ ESETÉN ÉRTESÍTENDŐ SZEMÉLYEK 

 

N e v e  B e o s z t á s a  
E l é r h e t ő s é g e  

M u n k a i d ő b e n  M u n k a i d ő n  k í v ü l  

Gyarmatiné Movik Maja gazdasági ügyintéző 20/666-3978 20/666-3978 

Demeter Zsuzsanna főmérnök 20/666-3984 20/666-3978 

Gergye László karbantartó 20/934-3128 20/934-3128 

Nagy-György Etelka gazdasági igazgató 4865925 20/666-3880 

Dr. Godó Ferenc igazgató 20/825-9717 20/825-9717 

Szabó Anna Amália igazgatóhelyettes 20/825-9728 20/825-9728 

Joó Viktória ügyintéző 20/666-3981 20/666-3981 

 



2. Tűzriadó gyakorlat (jegyzőkönyv) 2. melléklet 

TŰZRIADÓ GYAKORLAT 
jegyzőkönyv minta 

 

A tűzriadó gyakorlat helye: ……………………………………………………………………..………………………………………….. 

ideje: ………………….…………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

A tűzriasztás módja: …………………………….………………………………………...……................................................. 

A gyakorlaton résztvevők száma: ………………………… fő 

(Ha oktatással együtt történt a gyakorlat, a jelenléti ívet csatolni kell.) 

A feltételezett tűz helye: ….………………...………………………………….……..……….............................................. 

A tűzriadó végrehajtásáért felelős személy neve, beosztása: ………..…………………….…………………………….. 

 

Tapasztalatok és a gyakorlat értékelése: 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 

 

A gyakorlat alapján meghatározott, elvégzendő feladatok: 

1. …………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

 Felelős: ………………………………………. 

 Határidő: …………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

 Felelős: ………………………………………. 

 Határidő: …………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

 Felelős: ………………………………………. 

 Határidő: …………………………………….. 
 

Budapest, 20.….. év …........................... hó .….. nap 

………………………………………….      …………………………………………. 
 vezető          tűzvédelmi megbízott 




