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ELTE Eötvös József Collegium 
területére vonatkozó 

 
 
 
 
 
 
 

TŰZRIADÓ TERV 
 
 
 

A TŰZRIADÓ TERV RENDELTETÉSE ÉS CÉLJA 
 
 
Az ELTE Eötvös József Collegiumának területén vagy közvetlen közelében 
előforduló tüzek oltása, a káresetek, vészhelyzetek, mentő-, tűzvédelmi feladatok 
végrehajtása: 
 

- a tűz azonnali és szakszerű jelzése a Tűzoltóság/Katasztrófavédelem felé 
- a dolgozók, intézkedésre jogosult vezetők riasztása, értesítése 
- a keletkezett tűz eloltására tervezett szakszerű intézkedések megtétele, tűz 

esetén tanúsítandó magatartás 
- az élet és az anyagi javak védelme, a mentési feladatok biztonságos 

irányítása, végrehajtása 
- a területen lévő tűzoltó eszközök, készülékek, ismertetése, szakszerű 

alkalmazása 
- a veszélyhelyzetbe került személyek eltávolítása, a mentési rend 

végrehajtása, indokolt esetben a mentők vagy egyéb szervek riasztása 
- tűzoltásvezető megfelelő tájékoztatása, a Tűzriadó Terv átadása, részére 

egyéb felvilágosítás adása 
- a tűzesetek utáni feladatok elvégzése, a helyszín biztosítása, tűzesetek 

kivizsgálása 
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1) A végrehajtással kapcsolatos feladatok: 

 
A Tűzriadó Tervben elrendelt feladatokat minden dolgozónak, hallgatónak 
ismernie kell a rá vonatkozó mértékben. A bejelentés jelzési kötelezettség 
mindenkor a tüzet észlelőt, saját erőből eloltott tűz esetén a kollégium 
igazgatót terheli. 
 
A Tűzriadó Terv 1-1 példányát a tűzvédelmi feladatokkal megbízott 
személynél és az épület felügyeleti helyiségben (portán) állandóan 
hozzáférhetően, naprakész állapotban kell tartani. A dolgozók, hallgatók 
Tűzriadó Tervvel kapcsolatos feladatait az időszakos, kötelező tűzvédelmi 
oktatás keretén belül kell tudatosítani, ill. a 30/1996 (XII.06.) 4. § (3) 
bekezdése alapján évente gyakoroltatni, és annak eredményét írásban 
rögzíteni kell. 
 
A Tűzriadó Terv csak az érintetteknek adható ki: 
 - tűzoltás vezetőnek 
 - tűzvédelmi hatóság ellenőrzést végző tagjának 
 - belső ellenőrzést végző személynek 
 
A tűzoltási feladatokat mindig az aznap dolgozók, hallgatók látják el. 
A tanítási időn kívül a területen lévő őrök, portások kötelesek a Tűzriadó Terv 
szerinti feladatok megoldása érdekében az általuk végrehajtható 
intézkedéseket megtenni. 
A kár helyszínét a tűzvizsgálat vezetőjének intézkedéséig változatlanul kell 
hagyni. A berendezési tárgyakat elmozdítani, a takarítást megkezdeni tilos! Az 
épületben folyó tevékenységek megindítása, csak a tűzoltásvezető illetve 
tűzvizsgáló rendelkezése alapján lehetséges. 
 
 

2) Kiürítési rend 
 
Tűzjelzés riasztás elhangzása után a dolgozóknak, hallgatóknak – ha életük 
veszélyeztetése nélkül a tűzoltás érdekében már nem tudnak semmit tenni – 
el kell hagyniuk a kollégiumi épület területét és fegyelmezetten az utcára, 
udvarra kell vonulniuk: olyan helyre, hogy a tűzoltók felvonulását, működését 
nem akadályozzák és a keletkezhető robbanás hatásától is védve legyenek. 
 
A kollégiumi épület területét a főbejáratokon és vészkijáratokon keresztül lehet 
elhagyni a mellékelt rajzok szerint. 
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Kiürítés megengedett időtartama:  
 
 A B C D E 

1 
Kiürítési szakasz Kiürítendő helyiség, tűzszakasz, építmény 

Megnevezése 

A kiürítés megengedett időtartama 
(tmeg) I–V. tűzállósági fokozatba sorolt 

tűzszakaszból, épületből, vagy 
építményből perc 

2 I-II. III. IV-V. 

3 Első szakasz t1 

Nagyforgalmú, vagy tömegtartózkodásra 
szolgáló, valamint „A – B” 
tűzveszélyességi osztályba sorolt 
helyiségek. 

1,5 1,0 0,75 

4  
Huzamos tartózkodásra szolgáló, vagy „C–E” 
tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségek. 2,0 1,5 1,0 

5  

Egyszintes 
csarnok 1/. 
2/, ha a 
belső 
térfogata 

Legfeljebb 5000 m3
 

2,0 1,5 1,0 

6   5 001 – 10 000 m3 között 2,5 2,0 1,5 
7   10 001 – 20 000 m3 között 3,0 2,5 2,0 
8   20 001 – 40 000 m3 között 3,5 3,0 2,5 
9   40 001 – 80 000 m3 között 4,0 3,5 – 

10   80 001 – 160 000 m3 között 4,5 4,0 – 
11   160 000 m3 felett 5,0 4,5 – 

12 Második 
szakasz t2 

Nagyforgalmú, vagy tömegtartózkodásra 
szolgáló, valamint „A – B” tűzveszélyességi 
osztályba sorolt tűzszakaszok, épületek. 6,0 5,0 1,5 

13  
Huzamos tartózkodásra szolgáló, vagy „C–E” 
tűzveszélyességi osztályba sorolt 
tűzszakaszok, épületek. 

8,0 6,0 2,5 

14  
Szabadtéri rendezvények veszélyeztetett 
területei 4,0 

1/ Csak akkor, ha legalább két közvetlenül a szabadba nyíló kijárati ajtókkal és hatásos hő- és 
füstelvezetővel rendelkezik. 
2/ Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztály esetén a megengedett kiürítési időtartamot 25%-kal 
csökkenteni kell. 

 
 

3) Tűzjelzéssel kapcsolatos feladatok 
 
Az a dolgozó, hallgató, aki az egyetem területén (vagy közvetlen közelében) 
tüzet, vagy annak veszélyét (füst, láng, robbanás, stb.) észleli, illetve arról 
tudomást szerez, köteles azt késedelem nélkül, a legrövidebb időn belül a 
rendelkezéseknek megfelelően: 
 
- a városi telefonon a Tűzoltóság/Katasztrófavédelem felé a 105-ös 

telefonszámon jelezni (kerület, utca, házszám, hol van a tűz, mi ég, mi van 
veszélyeztetve, van-e életveszély, ki, milyen számon jelezte a tüzet) A 
Tűzoltóság/Katasztrófavédelem hívószámát és a jelzés adatait minden 
fővonalú telefonkészülék mellé ki kell függeszteni. 

- élő szóval (TŰZ VAN! kiáltással) a közelben tartózkodóknak jelezni 
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- ha telefon nem áll rendelkezésre, akkor „Tűz van” kiáltással jelezze a 
közelben tartózkodóknak, vagy személyesen menjen olyan helyre, 
ahonnan jelezni tud a Tűzoltóság/Katasztrófavédelem felé 

- a kollégium vezetőségét értesíteni kell 
- az őrző-védő és portaszolgálatot ellátók tájékoztatása 
 
Aki nem vagy késedelmesen jelzi a tüzet, annak jelzését akadályozza, 
hamis tűzjelzést ad, szabálytalanságot követ el, ezért ellene 
szabálysértési feljelentést illetve tűzvédelmi bírságot lehet kiszabni! 
 
 

4) A 24 órás portaszolgálat feladata 
 
A kollégium területén lévő portaszolgálat feladata, hogy a hozzá beérkezett 
tűzjelzés alapján értesítse a Tűzoltóságot / Katasztrófavédelmet, a 
dolgozókat, hallgatókat, épületben tartózkodókat, hogy ez által az épületnek a 
kiürítése elkezdődhessen. 
Az épületet szükség esetén szakaszosan esetleg teljesen áramtalanítani kell. 
A Tűzoltóság/Katasztrófavédelem felé adott jelzés adatait az 
eseménynaplóban rögzíteni kell.  
 
- Tűzoltóság/Katasztrófavédelem hívószáma: 112 
- tűzeset pontos helye: pl.: ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, XI. 

kerület Ménesi út 11-13. és az épület pontos megnevezése, 
- hol van a tűz (fsz., emelet, stb.) 
- mi ég, milyen terjedelmű a tűz, van-e a helyiségben gázvezeték 
- életveszélyben vannak-e személyek (tartózkodik-e valaki a helyiségben, 

kb. hány fő, a kiürítés megtörtént-e) 
- mit veszélyeztet a tűz 
- milyen terjedelmű a tűz, kb. hány m2 alapterületű az a helyiség, ahol a tűz 

van, az épület rendeltetése, szintjeinek száma 
- a távbeszélő készülék hívószáma, ahonnan a tűzjelzés történik 
- a tűzjelzés időpontját (nap, óra, perc) 
 
A tűz jelzésekor a fentiek kiegészítésére a Tűzoltóság/Katasztrófavédelem 
kérdéseket tehet fel, melyre a jelzésadó (ha tud) türelmesen válaszoljon, mert 
ez a Tűzoltóság/Katasztrófavédelem riasztását nem késlelteti. A 
Tűzoltóság/Katasztrófavédelem felé tett jelzést vissza kell kérdezni. A jelzés 
időpontját (év, hó, nap, óra, perc) és a jelzést vevő nevét az eseménynaplóba 
rögzíteni kell. 
 
A zárt helyiségek kulcsait előkészíti, az ajtókat és vészkijáratokat kinyitja. 
Az épületben lévő személyek felszólítása az épület elhagyására úgy történjen, 
hogy adjon tájékoztatást, merre lehet az épületet elhagyni. A pánikkeltést 
kerülni kell! 

 
A vezetőket értesíti a történtekről. 
A tűz közelében lévő területre be- és kimenő (idegen) személyek nevének és 
időpontjának feljegyzése. 
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A helyszínre érkező tűzoltók (egyéb mentő szervek) munkájának helyismeret 
és egyéb vonatkozásban való segítése, felszólításra a tűzriadó terv átadása. 
A tűzoltás vezetője intézkedésének végrehajtása. 
 
Indokolt esetben riasztani kell: 
Mentők 112 
Rendőrség 112 
 
Ha a tüzet a Tűzoltóság/Katasztrófavédelem kiérkezéséig eloltották vagy 
elaludt, ezt a körülményt is jelezni kell. 
 
 

5) Vezetők riasztása 
 
A tűzesetről értesíteni kell az alábbiakat: 
 
- a műszaki főigazgatót 
- a kollégium igazgatót 
- A tűzvédelmi megbízottat 
- A tűzvédelmi vezetőt 
 
 

6) Tűz esetén tanúsítandó magatartás 
 
Tűz esetén a tűzjelzésben, továbbá a tűzoltási tevékenységben, a mentési 
munkában – amennyiben életveszéllyel nem jár – minden dolgozó, hallgató, 
ott tartózkodó személy köteles részt venni. 

1. A tüzet először észlelő haladéktalanul riasztani köteles a tűzoltókat, (a 
porta szolgálatot) dolgozókat, hallgatókat, az épületben tartózkodó 
személyeket. 

2. A helyiségekbe történő bejutást biztosítani kell. 
3. Az érintett terület kiürítése, elhagyása higgadtan, fegyelmezetten, 

pánikkeltés nélkül. 
Életveszély esetén elsősorban a veszélyeztetett személyek mentése, 
biztonságba helyezése. 

4. A rendelkezésre álló eszközökkel a tűz oltásának megkezdése, a tűz 
fészkének megkeresése. 
Tűzcsapok csak áramtalanítás után vehetők igénybe. 

5. A tűzoltás megszakítás nélküli folytatása a tűz teljes eloltásáig, illetve – 
amíg életveszély nélkül lehetséges – a Tűzoltóság/Katasztrófavédelem 
beavatkozásáig. 

6. Elektromos tűz esetén első teendő a feszültségmentesítés, gáztűznél 
pedig a gáz főelzáró elzárása.  

7. Tűztől távol tartani a kíváncsiskodókat. 
8. A Tűzoltóság/Katasztrófavédelem megérkezése után a tűz színhelyén 

az oltással, vagy a tűz esetleges tovaterjedésének 
megakadályozásával kapcsolatos segítség. Tájékoztatni kell a 
tűzoltókat arról, hogy ki és mi van veszélyben, mi és hol ég, van-e 
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robbanásveszélyes anyag a helyiségben, hol találhatók a tűzcsapok, 
hol lehet áramtalanítani, a gázt elzárni, a helyiségbe bejutni. 

9. Tűz esetén csak azok maradjanak az egyetemi épület területén, akik a 
tűz oltásával vagy a személyek kimentésével foglalkoznak, a többi 
dolgozó vonuljon biztonságos helyre. 

10. A tűzoltók megérkezése után az egység parancsnoka által adott 
utasításokat maradéktalanul végre kell hajtani. 

11. A hő- és füstelvezető nyílást a tűzoltásvezető utasítására lehet kinyitni. 
12. Tűz esetén a lifteket menekülésre használni nem szabad, ezért azokat 

a földszintre le kell hozni és kikapcsolni. 
 
 

7) Feladatok tanítási időn kívül – amikor a kollégiumban hallgatók nem 
tartózkodnak – keletkezett tűz esetén 
 
A kollégium területén lévő 24 órás portaszolgálat és az éjszakai őrszolgálat 
feladata a tanítási időn kívüli időpontban ellenőrizni a területet. Tűz észlelése 
esetén a legrövidebb időn belül riasztani kell a tűzoltókat, a vezetőséget, és a 
tűzvédelmi előadót. 
Ha életveszély nélkül lehetséges, az őröknek meg kell kezdeni a tűz oltását, a 
tűz fészkének megkeresését. Fel kell készülnie a tűzoltók érkezésére: a 
megfelelő kulcsokat, Tűzriadó Tervet elő kell készíteni, a mentéshez 
szükséges ajtókat, vészkijáratokat ki kell nyitni. 
 
 

8) Tűzeset utáni feladatok 
 
A tűzoltásban résztvevők a tűz eloltása után, az igénybevett 
tűzoltóeszközöket, készülékeket stb. szereljék vissza és az elhasználtakat egy 
helyre gyűjtsék össze. 

 
A tűzvédelmi vezető ellenőrzi a kárhelyet, végrehajtja az elhasznált 
készülékek, felszerelések cseréjének megrendelését stb. 
A tűzeset utáni hatósági vizsgálatban a résztvevőknek minden segítséget meg 
kell adni és az általuk kért adatokat rendelkezésükre bocsátani. A 
vizsgálatban a vezetőnek és a tűzvédelmi előadónak kell részt vennie. 
 
A tűz eloltása után a helyszínt a tűzvizsgálat lefolytatásáig változatlanul 
kell hagyni, a helyreállítást csak a tűzvizsgáló engedélye után lehet 
megkezdeni.  
 
A tűz és tűzoltás körülményeit a tűzvédelmi előadónak jegyzőkönyben kell 
rögzíteni. 
A tűzvédelmi vezető az egyetem tűzvédelmi szakreferensének a tűzesetről, 
kiürítésről, oltásról, vizsgálatról stb. elemző jelentést készít. 
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9) Az egyetemi kollégium általános jellemzése 
 
Az egyetem kollégiumában elsősorban a hallgatók elszállásolás történik. 
 
A kollégium területén a tanítási időn kívül a vagyon és tűzvédelmi feladatokat 
az egyetem területén lévő 24 órás portaszolgálat és az éjszakai őrszolgálat 
biztosítja. 
 
Az épület területén található 50 főnél nagyobb befogadó képességű 
helyiségek kiürítés számítása: 
 
  
A) Nagyklub (földszinti előadó) kiürítés számítása 

 
Az Épület KK kockázati osztályú. 
Az előadóban 80 főnél többen nem tartózkodhatnak. 
Terület:168,98 m2   
Vízszintes haladási sebesség: 40 m/s Lépcsőn le: 32 m/s Lépcsőn föl: 30 
m/s 

Helyiség kiürítése: 

S1 = 7,01+11,02 = 18,03 m 

t1a = !"#
$#

%

#&"
=	"(,*+

,*
 = 0,45 min <1,5 min 

t1b =	
-"

.	/	 0"12#3
456

 = (*
,",7	/	",+

 = 1,48 min <1,5 min 

 
 

 
B) Klub helyiség kiürítés számítása(pince) 

 
Az Épület KK kockázati osztályú. 
Az előadóban 75 főnél többen nem tartózkodhatnak. 
Terület:111,6 m2  Létszámsűrűség: 1 fő/ 1,5 m2 

Vízszintes haladási sebesség: 37 m/s Lépcsőn le: 30 m/s Lépcsőn föl: 28 
m/s 

Helyiség kiürítése: 

S1 = 14,77 m 

t1a = !"#
$#

%

#&"
=	",,77

+7
 = 0,4 min <1,5 min 

t1b =	
-"

.	/	 0"12#3
456

 = 78
,",7	/	(",+8:",+8)

 = 0,67 min <1,5 min 
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C) Tornaterem kiürítés számítása 

 
Az Épület KK kockázati osztályú. 
Az előadóban 80 főnél többen nem tartózkodhatnak. 
Terület: 161,01 m2   
Vízszintes haladási sebesség: 40 m/s Lépcsőn le: 32 m/s Lépcsőn föl: 30 
m/s 

Helyiség kiürítése: 

S1 = 4,67+16,44 = 21,11 m 

t1a = !"#
$#

%

#&"
=	<",""

,*
 = 0,53 min <1,5 min 

t1b =	
-"

.	/	 0"12#3
456

 = (*
,",7	/	",,

 = 1,37 min <1,5 min 
 

 
 

10) Közműelzáró szerkezetek elhelyezése 
 

Villamos főkapcsoló: mellékelt rajzok szerint 
Fali tűzcsapok: mellékelt rajzok szerint 
Külső tűzcsap: mellékelt rajzok szerint 
Gáz főelzáró: mellékelt rajzok szerint 
 
 

11) A portaszolgálat és őrszolgálat általános feladatai, kötelmei: 
- munkahelyén köteles elsajátítani a tűzmegelőzéssel, tűzoltással 

kapcsolatos alapismereteket 
- ismernie kell a területen elhelyezett tűzveszélyes anyagok tárolási 

helyiségeit, tárolási módokat 
- ismernie kell a vízszerzési helyeket, tűzcsapokat, kézi tűzoltó készülékek 

elhelyezését 
- a közlekedési utakat, kapukat, vészkijáratokat ismernie kell, melyek 

kinyitásáról szükség szerint gondoskodni kell 
- ismernie kell az épület tűzvédelmére biztosított tűzoltó eszközök 

kezelését, használatát 
 

- a Tűzoltóság/Katasztrófavédelem megérkezésekor a tűzoltás vezetőnek 
átadja a Tűzriadó Tervet  

- részletesen tájékoztatja a tűzoltás vezetőjét a helyzetről, valamint arról, 
hogy a tűz közelében milyen anyagok, eszközök, stb. vannak 
veszélyeztetve. Ezután a tűzoltást vezető illetve a beérkező vezető 
utasításai szerint jár el. 

- a beérkező vezetőket tájékoztatja a történtekről. 
 

12) A kollégium gáz, víz, elektromos vezeték rendszerének fő- és szakaszelzárói: 
 
A mellékelt alaprajzokon feltűntetve. 
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FORGATÓKÖNYV 
 
 
 
 

az ELTE Eötvös József Collegium,  
Bp., XI. kerület Ménesi út 11-13. sz. alatti 

kollégium épületben 
 
 
 
 

TŰZRIADÓ GYAKORLAT 
 
 

végrehajtására 
 
 
 

I. ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁLATOK 
 

1. Megfelelő egyeztetések után a tűzriadó gyakorlat időpontjának 

meghatározása. 

Időpont:             -év-      -hónap-      -nap-      -napszak-      -óra-     -perc- 
2. Az érintettek tájékoztatása írásban. 

3. A feladatok meghatározása és megosztása, a forgatókönyv elkészítése. 

4. Az épület-kiürítés irányítójának (az épületgondnok) írásbeli megbízása, 

feladatainak meghatározása. 

5. Az épületben lévő megbízott hallgatók (tűzvédelmi megbízottak) e-mail-ben 

történő tájékoztatása, feladataik meghatározása. 

6. Az épületben lévő bérlők tájékoztatása és feladataik meghatározása. 

7. A megbízott hallgatók (tűzvédelmi megbízottak) és az őket segítő tűzvédelmi 

megbízottak a hozzájuk tartozó oktatókat, alkalmazottakat, hallgatókat, a 

náluk tartózkodó külföldi és magyar vendégeket tájékoztatják, felkészítik a 

tűzriadó gyakorlat végrehajtásával kapcsolatos feladataikra. 
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II. A TŰZRIADÓ GYAKORLAT VÉGREHAJTÁSA 
 

1. Az üzemeltető ügyeletes diszpécsere -év- -hónap- -nap- (-napon-) -napszak- 
-óra- -perc-kor a tűzjelző rendszer szakaszos működtetésével riasztó jelet ad 

az épület kiürítésére. (3 másodpercig tartó hangjelzés után 2 másodpercnyi 

szünet, mindez 3-szor megismételve. Tűz vagy katasztrófa esetén a 

hangjelzés folyamatos) 

2. Az üzemeltető a tűzriadó-gyakorlat elrendeléséről hangos beszélőn keresztül 

a következő szöveg háromszor történő megismétlésével tájékoztatja az 

épületben tartózkodó személyeket:  

„TŰZRIADÓ GYAKORLAT! TŰZRIADÓ GYAKORLAT! 

KÉREM, HOGY AZ ÉPÜLETET MINDENKI HAGYJA EL!” 

3. A riasztási jelre és a hangos bemondón elhangzott tájékoztató felhívásra 

végrehajtandó feladatok: 

3.1. A megbízott hallgatók (tűzvédelmi megbízottak) és hallgatók feladatai: 

- megbízott hallgatók (tűzvédelmi megbízottak) a hozzájuk tartozó 

hallgatók, egyéb alkalmazottak, magyar vagy külföldi vendégek 

figyelmét felhívják az épület azonnali elhagyására. Ellenőrzik, hogy a 

szobák kiürítése és lezárása megtörtént-e. 

- A hallgatók, egyéb alkalmazottak, az elektromos berendezéseket 

áramtalanítják (kivéve a folyamatos üzemű berendezéseket, pl. 

hűtőszekrények, számítógépek, stb.), ki- illetve lekapcsolják, az 

ablakokat, ajtókat bezárják és a lehető leggyorsabban (6 percen 

belül) elhagyják az épületet. Liftek használata tilos!  

- Tűz, vagy katasztrófa esetén az A épület főbejárata előtti tér a 

gyülekezőhely, ahol utólagos létszámellenőrzést kötelesek végezni a 

megbízott hallgatók (tűzvédelmi megbízottak)! Névsor és a kijutottak 

megkérdezésével ellenőrzik, hogy mindenki elhagyta-e az épületet, 

illetve ki, hol, miért maradt bent. (Pl. a hő és a füst a menekülés 

útvonalát elzárta, stb.)  
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Az ellenőrzés eredményéről a gondnokot, illetve a helyszínre érkező 

tűzoltóság vezetőjét akkor kell tájékoztatni, ha valaki véletlenül 

(emelet, szárny, oldal, szoba megjelölésével) a tűz fogságában 

rekedt. 

3.2. Az üzemeltetők és az őrszolgálatot ellátó feladatai: 

- Az épület összes szabad vezető kijáratát kinyitják fokozottan 

gondoskodva a vagyonvédelemről. 

- Az összes liftet lehozzák a földszintre, majd kikapcsolják azokat, 

amennyiben a tűzjelző arról automatikusan nem gondoskodik. 

- A klímákat kikapcsolják, a lépcsőházi szellőzőket bekapcsolják. 

- A tűzriadó elrendelésétől, annak lefújásáig (amíg az épület kiürítése 

megtörténik) az épületbe senkit sem engednek be. 

- Ellenőrzik az irányfény világítást és a kijáratmutató utánvilágító táblák 

meglétét és megfelelőségét. 

- Legalább 2-2 fős járőr ellenőrzi, hogy mindenki elhagyta-e az 

épületet, feljegyezve, hogy ki, milyen szervezeti egységből, hol 

(emelet, szoba) és miért maradt bent. 

Az eredeti állapot visszaállítása az épület kiürítése után a gondnok 

jóváhagyásával történhet meg.  

A tűzriadó során tett intézkedésekről a helyszínen a gondnoknak 

szóban azonnal-, a kollégium igazgató részére pedig 8 napon belül a 

végrehajtás tapasztalataival, esetleges javaslatokkal kiegészített 

írásbeli tájékoztatást kell adni. 

4. Az épület gondnokának, mint az épület kiürítés irányítójának a tűzriadó 

gyakorlat előkészítésével, végrehajtásával és dokumentálásával kapcsolatos 

feladatai: 

- Figyelemmel kíséri a tűzriadó gyakorlat előkészítésével és 

forgatókönyv szerinti végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

végrehajtását. 

- Dokumentált módon tájékoztatja az épületben lévő bérlőket a tűzriadó 

gyakorlatról és azzal kapcsolatos feladataikról. 

- Az üzemeltető által adott szóbeli tájékoztatást és annak időpontját 

feljegyzi. 
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- Az eredeti állapot helyreállítását (pl.: liftek, klíma visszakapcsolása, 

ajtók, füstelvezetők visszazárása, tűzszakasz ajtók nyitása) a tűzriadó 

lefújása után jóváhagyja, engedélyezi. 

- Az ellenőrző járőr jelentése alapján feljegyzi, hogy ki, milyen 

szervezeti egységből, hol (emelet, szobaszám) és miért maradt bent. 

 
 

III. A TŰZRIADÓ GYAKORLAT VÉGREHAJTÁSA UTÁNI FELADATOK 
 

1. A tűzriadó gyakorlatról az épület gondnoka a riadót követő 15 napon belül 

jegyzőkönyvet készít - az üzemeltető szóbeli tájékoztatása, saját feljegyzései, 

az üzemeltető által a kollégium igazgatójának adott írásbeli beszámoló, 

valamint a kiürítést ellenőrző üzemeltetés felügyeleti vezető és tűzvédelmi 

vezető tapasztalatai alapján. A jegyzőkönyv aláírói, a kiürítés irányítója, az 

üzemeltető képviselője, a kollégium igazgatója és tűzvédelmi vezetője. 

2. Az esetlegesen előforduló hiányosságok, hibák, szervezési és végrehajtási 

problémák megszüntetése érdekében szükséges intézkedések megtétele. 

 

 

 
 
 
 
 
Mellékletek: 
 
Szintenkénti alaprajzok feltűntetve rajtuk a menekülési útvonalakat, a közművek 
nyitó-záró szerelvényeinek helyeit. 
 


