
  Intézményi azonosító:  FI83139 

Tűz- és munkavédelmi oktatási anyag hallgatók számára 

Tűzvédelem: 

1.) A létesítmény tűzvédelmi rendszerét a Villányi úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány 

működteti. 

2.) A Konferenciaközpontban (XI. Villányi út 11-13.) az esetleges tüzet bárhol elsőként észlelő kötelessége azt az 

épületben 24 órás szolgálatot teljesítő Portaszolgálat felé (földszint, Aula) személyesen, vagy a 381-8120-as 

(ún. vonalas) telefonszámon jelenteni. Ennek bármilyen akadálya esetén a tüzet a 105-ös telefonszámon a 

Tűzoltóságnak haladéktalanul jelenteni kell. 

Bármilyen módon történő tűzjelzés esetén az alábbi információkat kell megadni: 

 A tűzeset pontos helye 

- a Portaszolgálat felé: emelet, helyiség 

- a Tűzoltóság felé: település, utca, házszám, esetleg megközelítés 

 Mi ég (pl. helyiség, gép, berendezés stb.) 

 Emberélet van-e veszélyben (van-e mentendő személy az épületben) 

 Ki adta a jelzést (név, telefonszám) 

Figyelem! Eloltott tüzet is jelenteni kell! 

3.) A létesítmény rendelkezik tűzriadó tervvel, melyet az Alapítvány megbízott munkatársa ad át tűz esetén a 

kiérkező tűzoltóegység parancsnokának. 

4.) Feladatok a tűzoltóság kiérkezéséig: 

 A menekülés megkezdése (kiürítés a menekülési útvonalon a szabadba, melyet táblák jeleznek)  

 Oltás megkezdése az épület szintjein kihelyezett kézi oltókészülékekkel. 

5.) Az intézményben tartózkodók számára szintenként porral oltó kézi készülékek állnak rendelkezésre a tűz 

megfékezésére. 

Figyelem! Fontos dolog azonban, hogy az oltást csak abban az esetben szabad megkezdeni, ha ez 

a tevékenység önmagunk vagy mások számára veszélyt nem okoz! 

6.) A tűzoltóság megérkezése után szigorúan be kell tartani a tűzoltást vezető utasításait, az épületbe való 

visszajutást csak a tűzoltóság parancsnoka engedélyezheti. 

7.) A dohányzás és a nyílt láng használata az egész intézmény területén szigorúan tilos, csak a kijelölt 

dohányzóhelyeken megengedett a dohányzás, de itt is kellőképpen figyelni kell, hogy bármilyen tűzveszélyre 

utaló körülmény megszüntetésre kerüljön. 

Munkavédelem: 

1.) Minden hallgató köteles a munkavédelmi rendszabályokat betartani. 

2.) A hallgatók kötelessége a Konferenciaközpont rendjére ügyelni, egymást a balesetveszélyes, fegyelmezetlen 

magatartástól visszatartani, a házirendet minden körülmények között betartani.  

3.) A hallgatónak is olyan magatartást kell tanúsítania, hogy társait balesetveszélyes helyzetbe ne hozza. 

4.) Az épület minden helyiségét csak rendeltetésének megfelelően szabad használni. 

5.) Fontos hogy az ajtókat, ablakokat kellő figyelemmel nyissuk-zárjuk, a becsapódásra, kifordulásra mindig 

figyeljünk, mert azok súlyos balesetet okozhatnak. 

6.) Az épületben a hallgatóval történt balesetet minden esetben jelenteni kell az Alapítvány Orvosi 

Rendelőjében (földszint, 11. vonalas telefon: 381-8163), vagy a Portaszolgálatnál (földszint, Aula). 

Az Alapítvány kötelessége, hogy mindenkor biztosítsa az épületben lévők számára az egészséges és biztonságos 

körülményeket. 

A hallgató mindenkori kötelessége, hogy az épületben betartsa a házirend munka- és tűzvédelemre vonatkozó 

előírásait. 

Budapest, 2017. június 19.  


