
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

TŰZVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG 
 
Kedves Hallgatónk! Mielőtt a Budapesti Metropolitan Egyetem területén megkezdi 
tanulmányait, a tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény 
előírásai és az egyetem Tűzvédelmi Szabályzatában meghatározottak szerint, tájékoztatjuk 
a legfontosabb tűzbiztonsági információkról, előírásokról. 
 
A tűz elleni védekezés (a tűzvédelem) lényege, a tűzesetek megelőzése, a tűzoltási 
feladatok ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása. A tűz elleni 
védekezés, a tűz keletkezésének megelőzése, a várható károk és veszélyek elhárítása 
minden állampolgár kötelessége; 
 

a) Minden hallgató a saját területén köteles a tűzvédelmi előírások és a Tűzvédelmi 
Szabályzatban foglaltak maradéktalan betartásáról gondoskodni. (A szabályzat az 
üzemeltetési igazgatónál bárki számára elérhető) 

b) Tűzvédelmi szabálytalanság észlelése esetén köteles annak megszüntetéséről, 
illetve az oktató tájékoztatásáról gondoskodni. 

c) Köteles a számára kiadott tűzvédelmi oktatási anyagot áttanulmányozni, és az abban 
foglaltakat elsajátítani, betartani. 

d) Az egyetem teljes területén TILOS a dohányzás, még az udvaron is. Dohányozni 
csak a Campusok külső kapujától számított 5 m-en kívül lehet. 

e) A cigaretta csikket kizárólag a nem éghető anyagból készült kihelyezett hamutartóba 
szabad helyezni! 

f) Az oktatási intézményben végzett tevékenység befejezése után köteles az esetleges 
tűzveszélyt jelentő állapot megszüntetéséről gondoskodni. (elektromos berendezés 
feszültség mentesítése, stb.) 

g) Tűzvédelmi szempontból figyelemmel kell kísérnie az általa használt berendezések, 
felszerelések állapotát. Hiba, sérülés esetén gondoskodni annak jelentéséről. (oktató, 
üzemeltetési igazgató, stb.) 

h) A tűzriadó gyakorlatokon köteles tevékenyen közreműködni. 
i) Tűz esetén köteles a „Tűzriadó terv”- ben foglaltak szerint eljárni. 
j) A menekülési útvonalak a folyosókon, közlekedőkben vannak jelölve. Figyelem! Tűz 

esetén a lift használata TILOS! 
k) A közlekedési és menekülési utakat, az ajtókhoz vezető utat szabadon kell hagyni, 

azokat még átmenetileg sem szabad leszűkíteni, eltorlaszolni. Különösen nem 
szabad székeket és egyéb tárgyakat elhelyezni az előadótermek megjelölt részeire. 
Ezekről a részekről külön figyelmeztető tábla rendelkezik az adott teremben. 

l) Az épületben keletkezett tűz esetén a hallgató köteles késedelem nélkül a tűz 
terjedésének megakadályozásában, oltásában, mentésben a tőle elvárható módon 
részt venni és vele párhuzamosan a tűzesetet haladéktalanul jelezni az alábbiak 
szerint: 

 
  



A tűzjelzés módjai: 

 Hangos „TŰZ VAN” kiáltással (tűzlárma) a környezetünkben tartózkodók figyelmét fel 
kell hívnia a veszélyre. A felhívás határozott és figyelemfelkeltő legyen, ügyelve arra, 
hogy ne alakuljon ki pánikhangulat. 

 Telefonon a tűzoltóság felé a 105-ös telefonszámon, vagy a 112-es általános 
segélyhívó számon. 

 Egyetem portaszolgálat, 

 Urbán István üzemeltetési igazgató, 

 Ügyfélszolgálati és tanulmányi igazgató értesítése. 
 
A tűzjelzésnek tartalmaznia kell: 

 A tűzeset pontos helyét, címét. 

 Mi ég, mi van veszélyeztetve, mekkora a tűz terjedelmének a nagysága? 

 Emberélet van-e veszélyben? 

 Tűzesetet jelző nevét, jelzésre használt „távbeszélő” számát. 
 
Kérem, hogy a - személyes biztonságát szolgáló - tűzvédelmi oktatási anyag elolvasása, 
ismertetése után a tűzvédelmi oktatás megtörténtét, elsajátítását és tartalmának Önre nézve 
kötelező érvényét aláírásával igazolni szíveskedjen a beiratkozás lapon. 
 
A tűzvédelmi szabályok megszegése fegyelmi, szabálysértési és bírságolási eljárást 
vonhat maga után! 
 
Köszönöm szíves figyelmét, eredményekben gazdag tanulást! 
 

Urbán István 
Üzemeltetési Igazgató 


