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TŰZ- ÉS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG
Kedves Hallgatók!
A tűzvédelemről szóló 1996. évi XXXI. törvény és a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény
kötelezővé teszi a hallgatók részére is a szükséges tűz- és munkavédelmi ismeretek oktatását és
elsajátítását. Ezért kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a Tűz- és munkavédelmi oktatási anyagot,
tartsa be, illetve tartassa be a benne foglaltakat.
Kérjük, hogy a félév eleji regisztrációval egy időben a Neptun Tanulmányi Rendszerben nyilatkozzon
a tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételéről.
A részletesebb tűz- és munkavédelmi előírásokat a Tűz- és Munkavédelmi Szabályzat tartalmazza,
amelyet a Főiskola honlapján tettünk közzé (www.sapientia.hu/főiskolánk/Dokumentumtár/SzMSz).

TŰZVÉDELMI ISMERETEK
Mi a teendő tűz észlelése esetén?
Ha kis terjedelmű, néhány m2-es tüzet észlelünk, az elhelyezett tűzoltó eszközökkel kezdjük meg a tűz
oltását.
A tűzoltó készülékek helyét a következő tábla jelzi:
A fali tűzcsapok helyét a következő tábla jelzi:
Ha az oltás megkezdését nem tartjuk biztonságosnak, abban az esetben, aki tüzet vagy annak
közvetlen veszélyét (pl. erős füstképződést, éghető gáz nagy mennyiségű szivárgását) észleli,
- köteles azonnal jelenteni a tűzoltóság felé a 105, vagy a 112 általános segélyhívó számon,
- továbbá értesíteni kell a biztonsági szolgálatot (PORTA telefonszáma: 486-4400),
- valamint értesíteni kell a közvetlen környezetünkben tartózkodó személyeket a tűzről,
- el kell hagyni a tartózkodási helyet, be kell zárni az ajtókat,
- kijelölt gyülekezési helyre kell menni,
- nem szabad használni a felvonót,
- követni kell a szakemberek utasításait.
Mit kell tartalmaznia a tűz jelzésének, ha a tűzoltóknak jelezzük?
A jelző személy legyen nyugodt, érthető hangon közölje az adatokat!
- Hol történt a rendkívüli esemény? (Közismert hely, építmény, város, kerület, utca, házszám.)
- Mi történt? Mi van veszélyeztetve? Röviden mondja el az esetet!
- Hány ember sérült meg? Emberélet veszélyeztetve van-e?
- A jelző személy nevét.
- A jelzésre használt telefon számát.
Hogyan lehet a tüzet az épületben, a környezetünkben tartózkodóknak jelezni?
A legegyszerűbb módja az értesítésnek a beépített tűzjelző berendezés kézi jelzésadójának
beüzemelése!
A törőüveget be kell nyomni!
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Mi a teendő, ha nem én észleltem a tüzet?
Az intézményben történt tűzről kaphatok tájékoztatást élőszóban és a beépített gyengeáramú tűzjelző
berendezés szirénájától.

Ha tűzről kapok tájékoztatást, akkor a Tűzriadó Tervben meghatározottaknak megfelelően a kijelölt
menekülési útvonalakon és vészkijáratokon keresztül a lehető legrövidebb időn belül biztonságos
helyre – a füstmentes lépcsőházba, vagy a szabadban kijelölt gyülekezési helyre kell menni.

A tűzjelző berendezés adhat téves riasztást, azaz nincs tűz, de por, hő vagy egyéb okból az az érzékelő
tüzet jelez a központba, vagy valaki indokolatlanul használja a kézi jelzésadót. A jelzésből az eset
valódiságát megítélni nem lehet. Több perc is eltelhet, amíg a biztonsági szolgálat a pontos helyszínt
alaposan átvizsgálja, és eldönthető, hogy volt-e tűz, vagy csak tévesen jelzett a rendszer. A tűzjelző
berendezés sziréna jelzésére a helyszínt minden esetben a Tűzriadó Terv előírásai szerint el kell
hagyni.
Az épületben tűzszakasz és füstszakasz határoló ajtók vannak, a tűzjelző berendezés vezérli őket,
tűzjelzés esetén önműködően záródnak, és a menekülés irányába nyithatóak. A tűzjelző rendszer a
füstmentes lépcsőházban a mesterséges szellőzést is beindítja.

Mi a teendő füst esetén?
A tűz folyamán keletkező égésgázok forróak, ezért fölfelé szállnak. A legfelső légtérben
akkumulálódnak és egyre forróbbá válnak. Ha elérik a gyújtási pontjukat, akkor a tűz terjedése
robbanásszerűen felgyorsul, ezért
- gyorsan kell menekülni,
- a füst alatt a padozat közelében kell mozogni,
- füsttel telített légtérben valamit (pl.: bevizezett ruhadarabot, törölközőt stb.) kell a száj és az
orr elé helyezni,
- nem szabad az értékes tárgyak mentésével foglalkozni.
Mi a teendő, ha egy személy be van zárva?
- Be kell csukni a közte és a tűz közötti ajtókat, el kell tömíteni a réseket, csak ezután szabad a
szabadba nyíló ajtót vagy ablakot kinyitni, az ellenkező cselekvési sorrend esetén az égés
fokozódhat.
- Segítségért kell kiáltani és közben végig kell gondolni, van-e más menekülési útvonal (pl.: az
erkélyen, párkányon át a tetőre).
- Egy ruhadarab kiakasztásával fel kell hívni a mentést végző tűzoltó figyelmét.
Az épület elhagyása során a lift használata tilos!
A tűzoltás vezetőjének intézkedéséig a kijelölt tartózkodási helyet tilos elhagyni!
Az épületbe tilos engedély nélkül visszamenni!
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MUNKAVÉDELMI ISMERETEK
A munkavédelem biztonsági és egészségügyi követelmények megvalósítására szolgáló szervezési,
intézményi előírások rendszere, valamint az ezek végrehajtására vonatkozó szabályozások összessége.
Minden hallgató jogosult:
- biztonságos eszközöket, felszereléseket, egyéni munkavédelmi eszközöket, tisztálkodásiszereket norma szerint megkapni (igényelni),
- a balesetmentes tevékenységhez szükséges részletes és időbeli tájékoztatást megkapni,
- önhibáján kívül történt munkabaleset esetén, amennyiben anyagi kár érte, kártérítést igényelni.
Minden hallgató köteles:
- az oktatás, képzés helyszínén megfelelő szellemi és fizikai állapotban megjelenni,
- a kapott feladatokat a munkavédelmi szabályok megtartásával ellátni
- a rábízott eszközöket, anyagokat a kezelési, használati utasítások szerint használni, illetve
kezelni,
- a feladatot megtagadni abban az esetben, ha előre látható, hogy saját élete, testi épsége,
egészsége sérülhet, valamint a hatókörben tartózkodók biztonsága veszélynek, illetve
egészségkárosodásnak van kitéve,
- a szükséges előzetes és időszakos orvosi vizsgálaton részt venni,
- a fegyelmet, rendet és tisztaságot megtartani,
- az észlelt veszélyt jelentő rendellenességeket, veszélyforrásokat a tőle elvárható módon, a
felkészültségének megfelelően megszüntetni, vagy a közvetlen vezetőjétől azonnal intézkedést
kérni,
- rosszullétet, sérülést, üzemzavart, balesetet azonnal jelenteni az oktatóknak, a Tanulmányi
Osztálynak, vagy a portán.
Mi a munkabaleset, és mi a teendő baleset esetén?
Baleset: Az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül,
hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki)
egészségkárosodást, illetőleg halált okoz.
Munkabaleset: Az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal
összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának
mértékétől függetlenül. (A hallgatói, tanulói baleset a munkabaleset egy speciális formája.)
Hallgatói baleset: A hallgatói balesetek keretébe tartozik a foglalkozás közben, az intézmény
területén, vagy az intézmény tevékenységével összefüggésben bekövetkezett baleset. Ezeket az
intézmény saját hatáskörben vizsgálja ki es tartja nyilván.
Fentiek értelmében hallgatói baleset az, amely a hallgatót:
- az intézményi oktatás során,
- az intézményben jogszerű tartózkodás során,
- az intézmény által szervezett egyéb tevékenység (szervezett sport, kulturális vagy egyéb
rendezvény, táborozás, tanulmányi kirándulás, társadalmi munka, stb.) során,
- az intézmény által szervezett étkeztetés és az intézmény által nyújtott egyéb szolgáltatás
igénybevétele, vagy az intézmény utasítására a hallgató által végzett tevékenység során érte,
- az intézmény saját, vagy bérelt járművével történt baleset.
A Főiskola köteles:
- a 3 napon túl gyógyuló sérülést okozó hallgatói baleseteket haladéktalanul, de legkésőbb 72
órán belül kivizsgálni,
- ennek során a kiváltó okokat és a közreható személyi és tárgyi okokat feltárni,
- a hallgatói balesetet követően a baleset okainak azonnali megszüntetéséről intézkedni.
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ÁLTALÁNOS MUNKA- ÉS BALESETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK
Biztonsági jelzések
Ismerni kell a biztonsági jelzéseket, hiszen a baleset megelőzéséhez szükséges információkról, a
veszélyhelyzet esetén követendő magatartás szabályairól és a baleset esetén igénybe vehető
eszközökről a biztonsági jelzések adnak tájékoztatást.
A kijelölt elsősegélynyújtó helye: PORTA

Csúszásveszély, frissen felmosott padló esetén.

Tilos a dohányzás! (Az intézmény teljes területén.)

Létrák, kézi anyagmozgató eszközök:
A létrákat és a kézi anyagmozgató eszközöket csak a rendeltetésüknek megfelelően szabad használni!
Mindegyik eszközön fel van tüntetve a maximális terhelhetőség, azt nem szabad túllépni. Az
intézményben a kézi anyagmozgató eszközök és a létrák munkavédelmi szempontból időszakosan
felül vannak vizsgálva, csak az érvényes felülvizsgálattal rendelkező eszközök használhatóak.
A felülvizsgált eszközökön az alábbi érvényes matrica található:
Segédeszköz nélküli kézi anyagmozgatás
Nehéz tárgyak emelésénél kerülni kell a hirtelen mozdulatokat, továbbá fokozottan figyelni kell a
gerincoszlop helyes terhelésére. Kézi erővel férfiak 50, a nők 20 kg-ot emelhetnek egyedül.
Elektromos eszközök
Nem működő vagy balesetveszélyesen működő elektromos eszközt tilos használni, megjavítani, szólni
kell a felelősnek.
Saját elektromos berendezést csak előzetes engedély alapján lehet használni!
Dohányzás:
Dohányozni az intézmény egész területén tilos!
Dohányzásra kijelölt hely az épületen kívül, a bejárattal szemben állva a bejárattól jobbra eső területen
található.
Mozgásszervi, támasztószervi panaszok, megbetegedések, képernyő előtti tevékenység
Ülő munkavégzés esetén fontos a megfelelő testtartás.
Ha lehet, állítsuk be magunknak a megfelelő méretre székeket és az asztalokat, és a
számítógépet.
Az adott szüneteket használjuk ki, illetve tartsunk rendszeresen szüneteket: Képernyő
előtti munkavégzés esetén óránként 10 perc szünetet határoz meg a vonatkozó jogszabály.
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