MISKOLCI EGYETEM
BOLYAI KOLLÉGIUM

TŰZVÉDELMI UTASÍTÁS
Készült az 54/2014. (XII. 5.) Országos Tűzvédelmi Szabályzat
és a Miskolci Egyetem Tűzvédelmi Szabályzata alapján.
Megelőző tűzvédelem:
1. A kollégiumok helyiségeit csak a használatbavételi (üzembe-helyezési) engedélyben
megállapított rendeltetésnek megfelelő célra, a tűzvédelmi rendelkezések maradéktalan
betartása mellett szabad használni.
2. A kollégiumokban tilos olyan tevékenységet végezni, amely tüzet, vagy robbanást okozhat.
3. A lakószobákban szigorúan tilos villamos hőfejlesztő készülékeket használni: vasalót, rezsót,
olajsütőt, merülőforralót, kenyérpirítót, szendvicssütőt, stb. A sütő-főző eszközöket kizárólag
a konyhában szabad használni.
4. A kollégiumokban tilos tűz és robbanásveszélyes folyadékok tárolása.
5. A kollégiumokban és az egyetem valamennyi épületében tilos dohányozni!
6. Dohányozni csak a szabadban lehet, ott is csak a bejáratok öt méteres körzetén kívül, és a
kijelölt dohányzóhelyeken.
7. Beköltözéskor, ill. évente egyszer minden kollégiumi lakónak (hallgatónak) részt kell vennie
tűzvédelmi oktatáson, amelynek módja jelen Tűzvédelmi Utasítás elolvasása és átvétele. A
Tűzvédelmi Utasítás átvételét és tudomásulvételét a hallgatóknak aláírásukkal kell igazolni.
Továbbá évi egy alkalommal részt kell venni a tűzriadó gyakorlaton. Az oktatáson, vagy a
tűzriadó gyakorlaton való részvétel megtagadása tűzvédelmi szabálysértésnek minősül.
Tűzvédelmi szabálysértést követ el, és hatvanezer forinttól százezer forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható az a személy:
1. Aki a megelőző tűzvédelmi rendelkezéseket, a jogszabályban, jelen utasításban foglalt
előírásokat megszegi, a kötelező tűzvédelmi oktatáson és a tűzriadó gyakorlaton való
részvételt megtagadja, vagy azon nem vesz részt.
2. Aki a kihelyezett tűzvédelmi eszközöket (tűzoltókészülék, tűzcsap, tűzjelző, kézi jelzésadó
stb.) nem a rendeltetésének megfelelő célra használja, megrongálja, hamis tűzjelzést indít.
3. Aki a füstmentes lépcsőház tűzgátló ajtóknak – zárási sorrendet biztosító – szerkezeteit
megrongálja, az ajtókat kitámasztja.
4. Aki a Tűzriadó Terv gyakorlását megtagadja, illetve a kötelezően végrehajtandó próbariadó
alkalmával a kollégium épületét nem hagyja el.
5. Aki vészkijáratokat és menekülési útvonalakat (folyosókat, közlekedőket, lépcsőházakat)
szándékosan leszűkíti, szabálytalan tárolás céljára használja.
6. Tűzvédelmi előírás megszegése esetén, ha az tüzet idézett elő, a bírság százezertől egymillió
forintig terjedhet.
7. Tűzvédelmi előírás megszegése esetén, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a
tűzoltóság beavatkozása is szükséges, a bírság kétszázezertől hárommillió forintig terjedhet.
8. A tűzoltóság beavatkozásának akadályozása esetén a bírság harmincezer forinttól kétmillió
forintig terjedhet.

9. A kollégium vezetése a tűzvédelmi szabályok és előírások megszegőivel szemben fegyelmi,
súlyosabb esetben szabálysértési eljárás lefolytatását kezdeményezi.
Tűz esetén követendő magatartás:
1. Valamennyi hallgató, lakó, bérlő, vendég, dolgozó, amennyiben tüzet észlel, vagy arról
tudomást szerez, köteles azt haladéktalanul jelezni a Hivatásos Tűzoltóságnak a 105-ös vagy
a 112-es segélyhívó számon, valamint a kollégium portásának.
2. Ha a tüzet az épület portásának jelzik, akkor a riasztást a portásnak kell megtennie.
3. A tűz jelzésénél közölni kell:
 a tűzeset pontos helyét, címét,
 mi ég, mi van veszélyeztetve,
 emberélet van-e veszélyben,
 a bejelentő nevét, a tűzeset jelzésére használt telefonkészülék hívószámát.
4. A tűzoltóság riasztását követően mindig meg kell várni a kiérkezésüket.
5. A tűzoltóság riasztása után riasztani kell a lehető legrövidebb időn belül a veszélyeztetett
területen tartózkodó személyeket. A kollégiumokban tartózkodók nappali, illetve éjszakai
riasztása a portaszolgálatot ellátó dolgozók, illetve a gondnokok feladata.
6. A riasztás történhet a kollégiumokban kiépített tűzjelző berendezések automatikus
működésbe lépésével, „a veszélyhelyzeti riasztórendszer” működésbe hozatalával (különkülön hangjelzés tűzriadó és bombariadó esetére, indító kapcsolók a portákon, a falon vagy
a recepciós pultokon találhatók), a kézi jelzésadók működtetésével, élőszóval kiabálva (tűzi
lárma).
7. Mindenki, aki a riasztást észlelte, köteles a környezetében lévő személyeket továbbriasztani.
Meg kell győződni arról, hogy a szomszédos szobákban észlelték-e a riasztást.
8. A riasztás észlelését követően a lehető legrövidebb menekülési útvonalon el kell hagyni a
kollégium épületét. Amennyiben erre nincs lehetőség, úgy a tűztől, füsttől legvédettebb
helyre meneküljenek, és ezt valamilyen módon, pl. kiabálva, vagy telefonon keresztül
tudassák környezetükkel.
A lifteket menekülés céljára használni tilos és életveszélyes!
9. A lehetséges menekülési útvonalakat piktogramokkal ellátott irányfény lámpák jelzik.
10. Menekülés közben törekedni kell a pánik kialakulásának elkerülésére. A menekülést
nyugodtan, higgadtan kell végrehajtani. Sietni kell, de a futás, rohanás már önmagában is
pánikot kelthet.
11. A menekülésben segíteni kell a mozgásukban korlátozott személyeket (mozgáskorlátozott,
sérült, sokkos állapotban vagy rosszul lévőt, idős személyt vagy gyermeket).
12. Az épületet elhagyva, a kijelölt vészhelyzeti gyülekezési helyre kell menni, amelyet csak
akkor szabad elhagyni, ha a tűzoltást vezető (hivatásos tűzoltó), vagy az általa megbízott
személy megengedi. (Ezek általában a kollégiumi épületek előtti, melletti füves területek – a
Tűzriadó Tervben leírtak szerint, és a tűzriadó próbán begyakoroltak szerint.)
A tűz oltása:
1. Oltás előtt az első teendő a közművek zárása (áramtalanítás, gáz főcsap elzárása), amely a
portás, és/vagy a karbantartó ügyelet szakemberének feladata.
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2. A tűz oltásában, a műszaki mentésben mindenki életkorától, egészségi és fizikai állapotától
függően, a tőle elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével köteles közreműködni.
3. A hivatásos tűzoltóság megérkezése előtt csak abban az esetben szabad elkezdeni az oltást,
ha biztosak vagyunk benne, hogy az nem jár saját, vagy mások testi épségének
veszélyeztetésével, továbbá ha van a környezetünkben tűzoltásra alkalmas eszköz, amelynek
ismerjük a használatát.
4. Az egyetem területén lévő valamennyi tűzvédelmi eszközt a tűz oltását végzők
rendelkezésére kell bocsátani.
5. Villamos eredetű tüzet vízzel oltani tilos és életveszélyes! Használható oltóeszköz a porral
oltó, vagy szén-dioxiddal oltó kézi tűzoltókészülék.
6. A kollégium elhagyása után a tűzoltás vezetője által kijelölt „gyülekezési” helyen kell
tartózkodni, és a kapott utasításokat végre kell hajtani. Addig ott kell tartózkodni, amíg a
tűzoltás vezetője a távozást meg nem engedi, vagy kéri.
Amit a füstmentes lépcsőházról tudni kell:
1. A füstmentes lépcsőház olyan menekülési útvonal, átmeneti védett tér, amelyben tűz esetén
egy nagyteljesítményű ventillátor túlnyomást hoz létre.
2. A túlnyomásnak köszönhetően a füstmentes lépcsőház légtere füsttel nem telítődik, így a
védett légterű útvonalon a szabadba történő menekülés, ill. a beavatkozó oltást és mentést
végző hivatásos tűzoltók biztonságos bejutása biztosítható.
3. A lépcsőház útvonalait leszűkíteni, ott berendezési tárgyakat elhelyezni, tárolni (szék, asztal,
ruhaszárító, hűtő, kerékpár stb.) még átmenetileg is tilos!
4. Az épületen kívülről sem szabad a kijáratokat, a menekülési útvonalakat korlátozni,
eltorlaszolni, ide értendő a főbejárat előtti terasz, a szélfogó és a hátsó – füstmentes –
lépcsőház is, ahol szintén tilos bárminemű tárolás (motorkerékpár, kerékpár, üstház,
ruhaszárító stb.)!
5. A füstmentes lépcsőház ajtóját kitárva, kitámasztva, kikötve tartani szigorúan tilos! A
tűzgátló ajtók önműködő csukódását biztosítani kell.
6. A füstmentes lépcsőház szellőztető ventillátorát lekapcsolni, az áramforrásról leválasztani
tilos!
Figyelem, az E/1 kollégium hátsó lépcsőháza nem rendelkezik füstmentesítéssel!
Tűzgyújtás a szabadban:
1. Az egyetem területén bármilyen célú tűzgyújtásra, nyílt láng használatával járó
munkavégzésre írásbeli engedélyt kell kérni a Biztonságszervezési Csoporttól.
2. Az egyetem területén szabadban tüzet gyújtani, szabványos tüzelőberendezést használni,
működtetni, csak szélcsendes időben, olyan helyen szabad, ahol ez a környezetre tűz, vagy
robbanásveszélyt nem jelent.
3. Szabadban a meggyújtott tüzet, vagy az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni
nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra nincs szükség, a tüzet azonnal el kell oltani. A tűz
eloltását követően várni kell, meg kell győződni arról, hogy nem gyulladt vissza a tűz, vagy
a parázs. A használat során keletkezett hulladékot össze kell gyűjteni, és a megfelelő
hulladékgyűjtőbe dobni.
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4. A szabadban a meggyújtott tűz, illetve a kihelyezett tüzelőberendezés használatának
helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani (lapát, homok,
tűzoltókészülék, víz stb.), amelyekkel a tűz eloltható, illetve a tűz terjedése
megakadályozható.
5. A szabadban történő tűzgyújtáshoz (szalonnasütés, főzés) írásbeli engedélyt kell kérni az
egyetem Biztonságszervezési Csoportjától.
6. Az avar és egyéb hulladék égetése az egyetem egész területén tilos!
7. A kollégiumi kiépített tűzrakó helyek használatára vonatkozó engedélyeket előzetesen alá
kell íratni az illetékes KB. elnökkel, valamint a kollégium gondnokával.
8. A szökőkútnál közvetlenül a díszburkolaton tüzet rakni tilos! Itt csak üstházakban,
grillsütőkben szabad tüzet rakni. Amennyiben a tűzre már nincs szükség, azt haladéktalanul
el kell oltani, és meggyőződni arról, hogy nem gyulladhat vissza a tűz. A használat során
keletkezett hulladékot össze kell gyűjteni, és a megfelelő hulladékgyűjtőbe dobni.
9. Az egyetem területén, ahol nincs kiépített tűzrakó hely, csak üstházban, grillsütőben,
kizárólag engedéllyel szabad tüzet gyújtani.
A kollégiumokban keletkezett tűz esetén a füstmentes lépcsőház ventilátorát működésbe kell
hozni, mely az alábbi módon történhet:
1. Automatikusan a tűzjelző központ működésével, melyet a kiépített füstérzékelők jelzései
hoznak működésbe.
2. A kollégiumi szinteken található kézi jelzésadók valamelyikének megnyomásával.
(Valamennyi szinten 2-3 db a folyosó végi lépcsőházaknál, illetve a folyosó
közepén a
falra felszerelve.)
3. A füstmentes lépcsőházban (az ajtó mellett) szintenként található 1-1 db „Ventillátor
Kapcsoló” feliratú kapcsolóval.
4. Bármelyik indítási módra működésbe lép a tűzjelző központ, és TÜZET jelez, riaszt.
5. Riasztja a kezelő személyt – portást –, valamint az épületben tartózkodókat.
6. Bekapcsolja a szirénákat, a füstmentes lépcsőház ventillátorát.
7. Vezérli – kinyitja – a fotocellás ajtót (csak az E/2 kollégiumban), valamint a liftet
automatikusan a földszintre hívja, az ajtóját kinyitja és áramtalanítja.
8. A riasztást követően az épület portása a tűzjelző központ kijelzőjéről leolvassa, hogy honnan
érkezett a tűzjelzés. Ezt követően azonnal meggyőződik annak valódiságáról, és megkezdi a
berendezés kezelését.
9. Ha a riasztást kiváltó ok megszűnik, nincs már füst az érzékelő körül (kiszellőzött), vagy a
kézi jelzésadót alaphelyzetbe állították, akkor a központból a jelzés törölhető. Ezt követően
lehet a portákon felszerelt nyomógombbal kikapcsolni a füstmentes lépcsőház ventillátorát.
10. Valamennyi eseményt be kell jegyezni az eseménynaplóba, és a diszpécsert értesíteni kell a
29-89-es telefonszámon a történtekről.
11. Tűz esetén riasztani, és az eloltott tűz esetén is értesíteni kell a Hivatásos Tűzoltóságot.
Miskolc, 2016. 05. 31.
……………………….
Sulák László
kollégiumigazgató
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