Vigyázz, mert a tűz nem vigyáz!
Olvasd el kérlek, hogy tudd mit kell tenned tűz esetén!
Neumann János Egyetem hallgatóinak szóló tűzvédelmi tájékoztató
Ha tüzet észlelsz:




Ha tüzet észlelsz, haladéktalanul jelezd társaidnak, oktatódnak, ha az épületben portaszolgálat is
működik, akkor ott is jelezd! A portaszolgálatnak mond el mi történt, mit láttál!
Ha tüzet észlelsz és magad vagy társaid veszélyeztetése nélkül megtudod kezdeni az oltást, akkor
próbáld eloltani a folyosón kihelyezett tűzoltó készülékkel!
Ha tűzjelzést hallasz azonnal fejezd be tevékenységedet és a legrövidebb útvonalon hagyd el az
épületet! A menekülési útvonalakat zöld táblák mutatják az ajtók felett és a folyosókon.





A tűzjelzést mindig vedd komolyan és erre figyelmeztesd társaidat is!
Nyugtasd közvetlen környezetedet és segítsd társaidat az épület elhagyásában!
Liftet ilyen esetben soha ne használj, ajtó előtt, lépcsőn haladva légy figyelmes a társaidra, ha pár
pillanatra meg kell állnod légy türelmes, míg az előtted haladó tovább nem tud menni!



Ha az épületben tűzjelző berendezés működik, és nem hallod, hogy szól, akkor az épület
elhagyása közben nyomd be a tűzjelző gombját!
Mikor kiérsz az épületből, NE állj meg a kijárat előtt! Haladj tovább és távolodj el az épülettől, de
ne hagyd el a helyszint.
Katasztrófa vagy terrorcselekmény esetén is a fenti kiürítési szabályok érvényesek. Figyeld, hogy
milyen tájékoztatást kapsz!




Hívd a tűzoltókat:

Tűzoltóság ingyenesen hívható száma:

105

Ingyenesen hívható központi segélyhívó szám: 112
A hívásod során mond el:
 az egyetem területén hol van pontosan a tűz (pontos cím, melyik épület, melyik emeletén);
 meséld el nyugodtan, röviden, hogy mi ég, mekkora a tűz,
 mit veszélyeztet, van-e emberélet például veszélyben,
 add meg a neved és a számod, hogy szükség esetén vissza tudjanak hívni.
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Tűzoltás lehetőségei:






Csak a magad és társaid veszélyeztetése nélkül próbálhatod meg a tüzet kezdeti fázisban eloltani!
Ha elektromos berendezés ég, meg kell próbálnod áramtalanítani, vízzel elektromos berendezés
oltása TILOS, amíg áram alatt van!
Konyhai zsiradékot, olajat NE próbálj vízzel eloltani, mert szétfröccsen a tűz! Azt minden esetben
bő vizes ruhával szabad csak letakarni, vagy használj tűzoltó készüléket!
A kihelyezett készülékek az adott környezet oltására alkalmasak!
A tűzoltó készülék használatát a rajta elhelyezett piktogramok segítik. Nézd meg mielőtt
használod!

Egyetem legfontosabb tűzvédelmi szabályai:








Az egyetemen a gyertya, mécses, füstölő használata, és egyéb nyílt láng alkalmazásával járó
eszköz használata, tevékenység végzése TILOS! (A laboratóriumi gyakorlatok kivételével.)
Gyakorlati órák előtt, mindig kapsz tűzvédelmi oktatást, ilyenkor figyelj nagyon és ismerd meg
tevékenységed veszélyeit!
Mindig csak az erre kijelölt dohányzó helyen dohányozz!
Közlekedési-, menekülési útvonalakat, vészkijáratokat hagyd mindig szabadon!
Tűzvédelmi berendezéseket (pl: tűzoltó készülék, kézi tűzjelző) hagyd mindig szabadon,
eltorlaszolása, eltakarása TILOS!
Nem használt villamos berendezést, mindig áramtalaníts!
Ellenőrizd mielőtt elhagyod a termet nem maradt-e fent utánad tűzveszélyes állapot.

Kollégiumi alapszabályok:








Az épület villamos hálózatának átalakítása TILOS, és NE használj átalakított, sérült berendezést!
(pl: barkácsolt, átalakított házi stúdiót, hangulatvilágítást)
A lakószobákban villamos hőfejlesztő berendezéseket NEM használhatsz (rezsó, hősugárzó,
merülő forraló, stb.)! (Hajsütővas, hajszárító igen.)
A lakószobákban csak a személyes használatra szolgáló piperecikkeket, folttisztítót, stb. tarthatod
és használhatod személyes szükségleted mennyiségében. Más vegyszert – különösen nagy
mennyiségben – tárolni és használni NEM szabad!
Világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezned, rögzítened és használnod, hogy az a
környezetére tűzveszélyt ne jelentsen. Lámpát sose takarj le hangulatvilágítás céljából!
Villamos berendezés és éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan
hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
Konyhahasználat során soha NE hagyd felügyelet nélkül a főzőeszközt, melegítő eszközt, és
használat befejeztével ellenőrid hogy nem maradt e fent tűzveszély az eszköz kikapcsolását
követően.

Vonatkozó jogszabályi környezet és egyetemen belüli szabályozás:


Az alapvető tűzvédelmi követelményeket és használati szabályokat a Tűzvédelmi törvény (1996.
évi XXXI. törvény) és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet)
határozza meg. Az egyetemre és az oktatási tevékenységre szabott konkrét tűzvédelmi
követelményeket mind a hallgatók, mind pedig az oktatók részére az egyetem tűzvédelmi
szabályzata tartalmazza. A tűzvédelmi szabályzat a tanulmányi osztályon mindenki számára
szabadon hozzáférhető.
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Ne ess pánikba és cselekedj nyugodtan,
mert aki időt nyer, életet nyer!
Olvasd el, hogy tudd mit kell tenned katasztrófa esetén!
Neumann János Egyetem hallgatóinak szóló polgári- és katasztrófavédelmi tájékoztató
Polgári védelemmel kapcsolatos ismeretek:
Polgári védelem: olyan össztársadalmi feladat-, eszköz- és intézkedési rendszer, amelynek
célja katasztrófa, illetve fegyveres összeütközés esetén a lakosság életének megóvása, az
életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint a lakosság felkészítése azok hatásainak
leküzdése és a túlélés feltételeinek megteremtése érdekében.
Magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára
honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében – sarkalatos törvényben
meghatározottak szerint – polgári védelmi kötelezettség írható elő.
A polgári védelmi kötelezettség az adatszolgáltatási, a bejelentési, a megjelenési
kötelezettséget és a polgári védelmi szolgálatot foglalja magában. Ez a kötelezettség
békeidőben és rendkívüli állapot idején is fent áll.
A polgári védelmi kötelezettséggel kapcsolatos ügyekben első fokon a polgármester jár el.
A polgári védelem katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatai irányulhat:
 Életvédelemre:
pl: riasztás, védekezés, lakossági ellátás, támogatás.
 Érték (anyagi javak) védelemre:
pl: kulturális javak védelme.
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos ismeretek:
Katasztrófavédelem: a különböző katasztrófák elleni védekezésben azon tervezési,
szervezési, összehangolási, végrehajtási, irányítási, létesítési, működtetési, tájékoztatási,
riasztási, adatközlési és ellenőrzési tevékenységek összessége, amelyek a katasztrófa
kialakulásának megelőzését, közvetlen veszélyek elhárítását, az előidéző okok
megszüntetését, a károsító hatásuk csökkentését, a lakosság élet- és anyagi javainak
védelmét, az alapvető életfeltételek biztosítását, valamint a mentés végrehajtását, továbbá a
helyreállítás feltételeinek megteremtését szolgálják.
Katasztrófa: a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetve e helyzet kihirdetését el nem érő
mértékű olyan állapot vagy helyzet, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a
lakosság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket olyan módon
vagy mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy a
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következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt együttműködési
rendben történő védekezési lehetőségeit, és különleges intézkedések bevezetését, valamint
az önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és szigorúan összehangolt
együttműködését, illetve nemzetközi segítség igénybevételét igényli.
A katasztrófáknak két nagy csoportja van:
 Természeti katasztrófák:
Pl: földrengés, árvíz, hóvihar, járványok, meteor becsapódás, stb.
 Civilizációs katasztrófák:
Pl: nukleáris baleset, vegyi baleset, műhold becsapódás, közmű szolgáltatói zavar,
terrorcselekmény, migráció, háború, stb.
Teendők rendkívüli helyzetben, túlélésed kulcsa:
 NE ess pánikba és őrizd meg a nyugalmadat, ezt kérd környezettedben lévőktől is!
 Ha működik, akkor, NE használd a telefonod csak segélykérésre!
 Utasításig zárkózz be, vagy menj zárt helyre (pl. vegyi katasztrófa esetén)!
 Kövesd a hangosbemondók, rádiók, televíziókon keresztül közölt utasításokat!
 NE hallgass a rémhírekre, mindig próbálj hiteles információból tájékozódni!
 Kerüld, hogy egyedül maradj, így vigyázni tudtok egymásra!
 Spórolj a rendelkezésedre álló étel és víz készlettel, ezt kérd környezettedben lévőktől is!
 Ha el kell hagynod a biztonságos helyedet csak a legszükségesebbeket vidd magaddal!
(pl: hátizsák, pokróc, gyertya, gyufa, kés, gyógyszerek, stb.)
 Öltözz rétegesen, lehetőség szerint zárt cipőt vegyél fel, és legyen nálad váltó zokni!
 Lehetőleg NE töltsd az éjszakát a szabadban!
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