
TŰZ- ÉS MUNKAVÉDELMI 
OKTATÁSI ANYAG 

A BME GTK HALLGATÓI 
RÉSZÉRE



Tisztelt Hallgatók!

A tűzvédelemről szóló 1996. évi XXXI. Trv. És a munkavédelemről szóló
1993. évi XCIII. Trv. kötelezővé teszi a hallgatók részére is a szükséges tűz-
és munkavédelmi ismeretek oktatását és elsajátítását. Kérjük, hogy
figyelmesen olvassa el a Tűz- és munkavédelmi oktatási anyagot , tartsa be
a benne foglaltakat.

Fenti oktatási anyag a legfontosabb biztonsági előírásokat emeli ki.

Kérjük, hogy a félévre történő bejelentkezést megelőzően a Neptun
Tanulmányi rendszerben nyilatkozzon a tájékoztatóban foglaltak
tudomásul vételéről. Ez az aktív félévre történő bejelentkezés feltétele.

A részletes tűzvédelmi előírásokat a 21/2017. (X.13). számú Rektori és
Kancellári Közös Utasítás a Tűzvédelmi Szabályzat , és a részletes
munkavédelmi előírásokat a 21/2017. (XII.18.) számú Kancellári Utasítás
MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT tartalmazza.



Általános hallgatókra vonatkozó szabályok

A jogviszony létrejöttekor és azt követően évente kötelező részt venni tűz-

és munkavédelmi oktatáson.

Ha az intézmény hallgatója a szükséges tűz- és munkavédelmi oktatás
elvégzése feltétele a tanórákon való részvételhez.

A szabályzatokban előírtakat minden hallgatónak be kell tartania.

A tanórákon a maximális koncentrálásra alkalmas állapotban kell
megjelenni. Alkohol, vagy egyéb károsítószer hatása alatt nem állhat a
hallgató.



Tűzvédelmi ismeretek



Mi a teendő a tűz észlelése esetén?

1. A tűzjelzés az, aminek része a veszélyeztetett területen tartózkodók 
élőszóval történő értesítése is.

2. Csak akkor kell a mentéssel foglalkoznia, ha azzal emberéletet 
menthet és azzal önmagát nem sodorja veszélybe. 

3. A beavatkozás kizárólag a testi épség és egészség veszélyeztetése 
nélkül! Ez önkéntes, nem kötelezhető senki sem! Egyedül tüzet nem 
oltunk!



Mi a teendője a mentésnél?

A mentés alkalmával a használati tárgyak mentésével csak akkor
foglalkozzon, ha azzal saját testi épségét nem veszélyezteti.

Soha ne forduljon vissza a tűz helyszínére, mert nem biztos, hogy újra ki

tud menekülni.



A tűzjelzés (riasztás) fázisai

1. Helyi: élőszavas riasztás

2. Jelzésadás tűzjelzővel

Mutatjuk hol találhatók a tűzjelzők a BME Q épületében



Van-e tűzoltási teendőnk?

Ha kis kiterjedésű tüzet észlelünk, az elhelyezett tűzoltó eszközzel kezdjük

meg a tűz oltását. A tűzoltó készülékek használatára vonatkozó utasítás a
készülékek matricáján megtalálhatók!

A tűzoltó készülékek helyét a következő tábla jelzi: 

A fali tűzcsapok helyét a következő tábla jelzi:



Füst észlelése esetén a teendő

Aki az épület elhagyása közben észlel füstöt, az – lehetőség szerint – a

füstmentes, vagy a füsttel kevésbé borított terület felé meneküljön.
Eközben – ha módja van rá – a kezelőgomb segítségével helyezze üzembe a
füstelvezető berendezést.



Kizárólag a közlekedési és menekülési 
útvonalakat használhatja



Menekülni kizárólag a lépcsőházakon 
keresztül lehet!

Tilos a lifteket menekülésre igénybe venni! Erre a biztonsági liftek sem
használhatók! A tilalomra jól látható jelek figyelmeztetnek.



Hol kell bejelentenie a tűzesetet?

A tűzeset jelentését a Központi Diszpécser felé kell megtenni! A nap 24
órájában az Egyetem északi, középső és déli campusáról elérhető a +36-1-
463-4444 vagy a +36-30-241-7722 telefonszámon.

A „Q” épületben a portai biztonsági őrök felé kell a tűzesetet jelezni:
+36-1-463-4350, vagy a +36-70-385-4648 telefonszámon.

Az Informatika („I”) épület esetében őrszolgálat felé kell a tűzesetet jelezni:
a +36-1-463-1200 telefonszámon.

A „E” épületben a portai biztonsági őrök felé kell a tűzesetet jelezni:
a +36-1-463-1400 telefonszámon.



Mit tartalmazzon a tűzjelzés?

1. A jelző személy nevét és elérhetőségét.

2. Tűzeset pontos helyét (helyiségig lebontva).

3. Emberélet van-e veszélyben.

4. Mi történt, mi ég, mi van veszélyben.



Munkavédelmi ismeretek



Mi a munkavédelem feladata?

• A hallgató testi épségének és egészségének a megóvása, védelme.

• A biztonsági és egészségügyi követelmények megvalósítására szolgáló
intézményi előírások rendszere, amelyen keresztül a feladatát ellátja.

• Célja, a hallgatók megvédése az esetleges káros hatásoktól.



A hallgató kötelességei

• Az oktatás helyszínén megfelelő szellemi és fizikai állapotban való
megjelenés

• Tevékenysége során a munkavédelmi szabályok betartása.

• A szükséges előzetes és időszakos orvosi vizsgálaton való részvétel.

• Az oktatás és az oktatási hely jellegének megfelelően a rend és tisztaság
megóvása.

• Az előfordulható balesetek megelőzése.

• Életveszélyt jelentő rendellenességek jelentése az oktatónak.

• Rosszullét, sérülés, baleset azonnali jelentése az oktatónak, vagy a
Tanulmányi Osztálynak, vagy a portának.



Intézményi hatáskör

Az előadó felel a hozzá beosztott hallgatók testi épségéért és egészségének
megóvásáért. Az előadó ezért köteles a hallgatót az adott tevékenység
végzésétől eltiltani, valamint indokolt esetben fegyelmi eljárást
kezdeményezni, amennyiben:

• Az órán ittasan, vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt jelenik
meg.

• Feladatát nem képes ellátni egészségügyi okok miatt.

• Magára, vagy hallgatótársaira nézve veszélyes módon viselkedik.

• Feladatát az érvényes jogszabályok súlyos megsértésével végzi.



Egyéb fontos munkavédelmi tudnivalók

• Dohányozni az egyetem területén csak az arra kijelölt helyen szabad.

Egyéb helyeken a dohányzás TILOS.

• Testnevelési órákon, sportfoglalkozásokon gyűrűt, órát, karkötőt és
nyakláncot viselni balesetveszélyes és TILOS!

• Az egyetem területére kábító vagy bódulatkeltésre alkalmas szert
bevinni, ott fogyasztani TILOS!



Hallgatói baleset

A hallgatói balesetek keretébe tartozik a foglalkozás közben, az intézmény
területén, vagy az intézmény tevékenységével összefüggésben
bekövetkezett baleset.

A hallgatói baleseteket az intézmény saját hatáskörben vizsgálja ki és tartja
nyilván.



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 egyéb tevékenység során érte,

• az intézmény saját vagy bérelt járművével történt baleset.


