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Tűzvédelmi szabályzat 
 

 

1. A hallgatók, a kollégisták, valamint az alkalomszerűen elszállásolt vendégek, akik 

tűzesetet észlelnek vagy tudomást szereznek róla, azonnal kötelesek értesíteni a 

tűzoltókat majd a tűz védelmi felelőst, és az egyetem dékánját. Ugyanakkor el kell zárni 

a földgáz főcsapját a bejárati kapu mellett és le kell kapcsolni a villamos energia 

biztosítékokat (az E2-es szoba mellet a folyósón, a konyhai bejárati ajtó mellett, a 

földszinti bejárati ajtó fölött, manzárd bejárati ajtó mellett a teraszon és az A1-es szoba 

bejárata mellett) 

 

2. A tűzjelzésnek tartalmaznia kell a tűzeset pontos helyét, azt, hogy mi ég, mi van 

veszélyben, különös tekintettel arra, hogy van-e veszélyben emberélet, valamint annak 

nevét, aki a tűzesetet bejelenti. A tűzesetet bejelentő személy a telefonnál marad, 

egészen a tűzoltók megérkezéséig, abban az esetben, ha a helyzet úgy alakul, hogy 

tűzoltókra van szükség. 

 

3. Amennyiben a tűz valós voltához semmi kétség nem fér, a tüzet észlelő személy 

az épületben található tűzoltó palackokat köteles használni. 

 

4. Tűz esetében az épületben tartózkodó személyeknek szervezetten és 

fegyelmezetten azonnal el kell hagyniuk az épületet a folyósokon és a szobák ajtaján 

kifüggesztett menekülési terven megjelölt útvonalakon, kivéve azokat a személyeket, 

akik megpróbálják megfékezni a tűz továbbterjedését valamilyen módon. Meg kell 

győződni arról, hogy az épületben nem maradt senki az épületben. Ha igen akkor az 

illető személyt meg kell próbálni kimenteni.  

 

 

A tűzoltó palackok használata 
 

Követendő lépések :  1. Húzd ki a biztosítékot !   

    2. Irányítsd a tömlőt a tűz felé !  

    3. Nyomd meg a fogantyút ! 

    4. Kövesd az alábbi használati utasításokat ! 
 



HELYTELEN HASZNÁLATI ÚTASÍTÁS  HELYES 

 

 
A tüzet a szél irányából kell 

megtámadni ! 

 

 

 
A tüzet a tűztér elejétől 

(kezdetétől) kell eloltani ! 
 

 

 

 
De: ha folyékony vagy olvadó 
anyagok égnek akkor a tüzet 

fentről le és a tűztér hátulja felé 
kell oltani !  

 

 

 

A beavatkozás úgy kell történjen, 
hogy egyszerre több palackot kell 

használni (nem rendre) ! 

 

 

 
A tűz eloltása után ellenőrizni kell 

azt, hogy az ne gyúljon újra ! 

 

 

 

Az elhasznált tűzoltó palackokat 
nem szabad visszatenni a helyére, 

hanem újra kell tölteni őket !   
 

 

 

Közérdekű telefonszám:   S.O.S. (tűzoltók, mentők, rendőrség)   112 

        

Kolozsvár, 2014. 09. 15. 

 

 

 

 Tűzvédelmi felelős        A fentieket tudomásul vettem, 

 Kiss József Tihamér    _______________________ (név) 

(072-729 576, 0740-116 080)               ___________________ (aláírás) 

 


