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1. A Gál Ferenc Egyetem adatai: 

 

Címe: Szeged, Dóm tér 6. sz. 

Alapterület: 1766 m²                                         Alagsor (Klebelsberg terem) : 366,5 m² 

                              Magasföldszint: 452,5 m² 

                                             I. emelet: 360 m² 

                  II. emelet: 587 m²                                      

A létesítmény kockázati besorolása: Alacsony kockázati osztályú 

Dolgozói létszám: 30 fő 

Tanulók létszáma: Évente változó, átlagosan:     Nappali tagozat:   120 fő 

                                                                                      Levelező tagozat: 120 fő 

 

 

2. Tűz esetén értesítendők: 

1. Az egyetem rektora: dr. Kozma Gábor 

telefon: 0620/828-08-81 

 

2. Tűzvédelmi megbízott: Kónya Tünde 

telefon: 0620/522-60-32 

 

3. Tűzvédelmi megbízott: Hallósy Ákos 

telefon: 0620/378-50-07 

 

4. Tűzvédelmi szaktanácsadó: Dudás Miklós 

telefon: 0620/943-5399 

 

 

3. A tűzjelzés módja: 
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- A tűz jelzése a tűzjelző hálózat riasztó csengőjével vagy élőszóban Tűz van! kiáltással 

történik. Ezután következik a Hivatásos Tűzoltóság telefonon történő riasztása a 105 

vagy 112 segélyhívószámon. 

 

 

4. A riasztás és menekítés rendje: 

 

- A tűzoltóságot, illetőleg ezzel egyidőben a rektort és a tűzvédelmi megbízottat, 

valamint a dolgozókat, tanárokat, tanulókat kell értesíteni. 

 

- A létesítményben a kiürítést a mellékelt rajzokon feltüntetett útvonalakon 

azonnal végre kell hajtani. 

- A dolgozók tűz, illetőleg riasztás esetén a szabadba vezető kijáratok ajtóit nyitott 

állapotban rögzítsék. A kijárati ajtók környezetét lehetőleg ne hagyják el, 

jelenlétükkel segítsék elő a mihamarabbi kiürítést. 

 

- Minden esetben a személyek mentése az elsődleges, ha már az épületben, a 

veszélyeztetett hely közelében nem tartózkodik senki, el lehet kezdeni az anyagi 

javak mentését. A tűzoltás során a jelenlévőknek minden tőlük telhető segítséget 

meg kell adni a tűzoltást irányító hivatásos tűzoltóknak, a tűzoltás vezetőjének. 

 

5. A tűzjelzésnek tartalmaznia kell: 

 

- A tűzeset pontos címét, helyét, a megközelítés módját 

- Emberélet van-e veszélyben, hol és hány fő 

- Milyen terjedelmű a tűz, mi ég 

- Mit veszélyeztet a tűz 

- Megkezdték-e a tűzoltást, milyen eszközökkel 

- A tüzet jelentő személy nevét, telefonszámát 

A bejelentést nyugodt hangon, nem kapkodva, pontosan a lényegre törően kell megtenni. 

Minden esetben meg kell várni a tűzoltóság részéről a bejelentés nyugtázását. A tűzoltóság 

által feltett további kérdésekre is pontos válasz kell adni.  

A tűzoltóság felé minden tüzet, a még sikeresen eloltott tüzet is be kell jelenteni.  

A tűznek a tűzoltóság felé történő jelzése után egyidejűleg riasztani kell a létesítményben 

tartózkodó minden személyt. 

 

6. Teendők a tűzoltóság kiérkezéséig: 

 



4 
 

A rendelkezésre álló felszerelésekkel - kézi tűzoltó készülékek - a testi épség veszélyeztetése 

nélkül meg kell kezdeni, meg kell kísérelni a tűz eloltását. A Gál Ferenc Egyetem területén 14 

db 6 kg-os ABC jelű kézi tűzoltó készülék van elhelyezve. 

A dolgozók elvégzik a közművek elzárását. 

Elektromos főkapcsoló: Az egyetem hátsó lépcsőháza mellett az alagsorban található. Az 

áramtalanítást a főkapcsoló ki állásba történő kapcsolásával kell végrehajtani. 

Gáz főelzáró: Az udvaron, az Apáthy utca felőli kapu mellett a falon található. A lezárást itt 

kell végrehajtani. (az egyetem épületében gáz felhasználás nincs, gázkazán sem található) 

A hivatásos tűzoltóság helyszínre érkezése után a tűzoltást az egység parancsnoka irányítja. 

Az általa adott utasításokat mindenki köteles maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben a 

tüzet a tűzoltóság kiérkezéséig sikerült eloltani, a helyszínt változatlan állapotban kell hagyni, 

illetve megőrizni a tűz vizsgálati eljárás eredményes végzése céljából mindaddig, amíg a 

tűzvizsgáló helyszínre ki nem érkezik. 

 

7. Az egyetem rektorának és a tűzvédelmi megbízott feladatai tűz vagy káreset 

esetén: 

 

a, A tűzeset tudomására jutása után meggyőződik arról, hogy a hivatásos tűzoltóság riasztása 

megtörtént-e. 

b, A tűzeset helyszínén szükség szerint közvetlen segítséget nyújt a tűzoltás vezetőnek és 

megszervezi a következő feladatok végrehajtását: 

Rendfenntartás, kiürítés részletes feladatait az alábbiak figyelembevételével az egyetem 

rektora, a tűzvédelmi megbízott határozza meg az adott körülményeknek megfelelően. 

c, A keletkezett tűz helyszínén és környezetében a biztonságos rend fenntartását, a 

pánikhangulat kitörésének megakadályozását a rektor, illetve a tűzvédelmi megbízott segíti. 

Illetéktelen személyek belépésének, illetve azoknak a tűz helyszínén történő 

tartózkodásának megakadályozásában segít. 

Segítséget nyújt a tűz helyszínének változatlan állapotban történő megőrzésében. 

A zavartalan tűzoltási tevékenység végzésének feltételeit a rektor és a tűzvédelmi megbízott 

látja el. 

d, A menekülési útvonalak, a ki-és bejáratok, a közlekedő folyosó ajtóinak biztosítása a 

tűzvédelmi megbízott feladata. 
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8. Műszaki mentés: 

 

A tűz keletkezése helyén a villamos berendezések, villamos hálózat feszültségmentesítését 

az oda beosztottak végzik. Az épület áramtalanítása az alagsori főkapcsolóval a mindenkori 

portás feladata! 

A tűz vagy robbanás környezetében keletkező, a tűzoltást és a vagyonmentést akadályozó 

romok eltávolítása, a személyek mentése, illetve kimenekítését a tűzvédelmi megbízott 

határozza meg helyzetnek megfelelően. 

A tűzoltó gépjárművek a Dóm téren tudnak megállni, a főbejáratot megközelíteni.  

 

A tűz keletkezésének helyéről a legfontosabb, legértékesebb berendezések és iratanyagok 

elszállítása biztonságos helyre. (A tűzvédelmi megbízott végzi.) 

 

9. Tűzoltás: 

A tűz eloltásának megkísérlésében és a kárelhárításban történő részvétel a helyszíni tűzoltást 

vezető irányítása szerint minden dolgozó kötelessége. 

 

10. Egészségügyi ellátás: 

A tűzeset során esetleg megsérült személyek részére elsősegélynyújtás, a mentők értesítése 

és azok fogadása minden dolgozó feladata. 

A sérültek biztonságos helyre történő kísérése, szállítása és ellátása minden dolgozó 

feladata. 

Egyéb rendkívüli esemény során (pl.: fenyegetettség) is érvényre kell juttatni jelzéssel, 

kiürítéssel és meneküléssel, a rendfenntartással és a műszaki mentéssel kapcsolatban 

meghatározott feladatokat. 

 

 

 

11. A kiürítéssel kapcsolatos ismeretek: 
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A létesítmény helyiségeinek kiürítésre számításba vett útvonalait állandóan szabadon kell 

tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad. Az útvonalak szélességét 

lecsökkenteni, abba belenyúló berendezési tárgynak sem szabad. Az útvonalon különböző 

berendezési tárgyakat, anyagokat, amelyek a személyek szabad mozgását akadályozhatják 

elhelyezni TILOS. 

A kiürítési útvonalban létesített nyílászárókat (ajtókat) nyitott állapotban kell tartani (kulcsra 

zárni TILOS!). 

A felügyelet nélküli, szabadba nyíló ajtók, vészkijáratok nyithatóságát belülről biztosítani kell 

(a menekülés felőli oldalon). A rendszeresített tartalék- és vészvilágítás működésképességét 

mindenkor biztosítani kell. 

A menekülésre szolgáló utakat – folyosókon és a kijárati ajtóknál – a menekülés útirányát, jól 

látható jelzőtáblákkal kell jelölni. 

 

 

12. Menekülés lehetősége: 

Tűzeset vagy egyéb veszélyhelyzet esetén gondoskodni kell a létesítmény területén 

tartózkodók eltávolításáról, illetve a mihamarabbi kiürítésről. 

A Gál Ferenc Egyetem kiürítése közvetlenül a szabadba, a Dóm tér felé és az udvari parkolók 

felé történik. Az ajtókon keresztül a dolgozók, tanárok, tanulók normaidőn belül elhagyhatják 

a veszélyeztetett területet.  

 

13. Egyéb utasítások:  

Az egyetem portáján jól látható helyen ki kell függeszteni, illetve el kell helyezni a tűz esetén 

riasztandó személyek névsorát, azok telefonszámait.  

A Tűzriadó Tervben meghatározott feladatokat – oktatás keretében – minden dolgozóval, 

alkalmazottal – beosztásra való tekintet nélkül – ismertetni kell. Különös figyelmet kell 

fordítani az egyes feladatok végzésének ismertetésére. 

Évente egy alkalommal tűzriadó gyakorlatot kell szervezni és ezen ellenőrizni kell, hogy a 

dolgozók, alkalmazottak készségszinten ismerik-e a feladatok gyakorlati végrehajtását.   

Mellékletek: az egyetem helyszínrajza 

                        szintenkénti alaprajzok 


