
 

5. MELLÉKLET – TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

 

1. A laboratóriumban a tiltott helyeken tilos nyílt lángot használni!  

2. Dohányozni a laboratóriumban vagy közvetlen közelében úgyszintén szigorúan tilos! 

3. Gyúlékony anyagokat tilos a laboratóriumban nyílt láng, izzó testek, fűtőtestek vagy 

gázvezetékek közelében tartani!  

4. Tűzveszélyes anyagokat csak az előírásoknak megfelelő mennyiségben, helyen és 

edényben szabad tárolni. Különösen a gyúlékony oldószereket fontos külön erre kijelölt, 

tűzbiztos helyen tárolni.  

5. Közös csatornahálózatba tilos tűzveszélyes folyadékokat és robbanásveszélyes gőzöket, 

gázokat eredményező vegyszereket juttatni!  

6. A különböző vegyszerhulladékok (elsősorban a tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok) 

tárolását és megsemmisítését mindig tulajdonságaiknak megfelelően, az előírások szerint, 

a legnagyobb körültekintéssel kell végezni.  

7. A laboratóriumban található elektromos vezetékek, elektromos berendezések, kapcsolók 

és csatlakozók karbantartását, javítását, illetve a biztosítékok cserélését csakis szakember 

végezheti.  

8. A gázégőket, desztillálókat, valamint más gázzal vagy elektromos árammal működő 

berendezéseket a laboratóriumban csak az azokat ismerők működtethetik (a 

működtetésüket a velük dolgozó hallgatók is kötelesek ismerni), és minden esetben 

szakszerűen, kellő óvatossággal kell eljárni. Tilos az említett készülékeket és 

berendezéseket felügyelet nélkül működtetni! 

9. A laboratóriumból való távozáskor minden gázcsapot el kell zárni, és minden elektromos 

berendezést ki kell kapcsolni.  

10. Fűteni a laboratóriumban kizárólag az Egyetemre érvényes tűzrendészeti határozat 

előírásainak megfelelő fűtőberendezéssel szabad.  

11. Tűz vagy robbanás esetén: 

� értesíteni kell a tűzoltóságot 

� azonnal zárjuk el a gázcsapokat és áramtalanítsuk a laboratóriumot 

� meg kell kezdeni a tűz oltását a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel vagy 

homokkal (elektromos áram okozta tüzet, feszültség alatt levő berendezéseket 

tilos vízzel vagy haboltóval oltani!) 



� igyekezzünk megakadályozni a tűz továbbterjedését, azonnal távolítsuk el a 

közeléből az éghető anyagokat, ha nagyobb tárgy gyulladt ki a laboratóriumban, 

borítsunk rá nedves pokrócot, ha a ruhánk ég, ne szaladgáljunk, hanem borítsuk le 

az égő ruhát nedves ruhával, pokróccal vagy (ha van rá lehetőség) álljunk zuhany 

alá 

� szükség esetén gondoskodni kell az életmentési tárgyakról, a berendezések 

mentéséről 

� a tűzoltóság kiérkezése után a laboratóriumban dolgozó minden személy köteles 

közreműködni a tűzoltásban és a mentési munkálatokban, a tűzoltás irányítását 

végző személy utasításai szerint.  

 


