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Oktat5si seg6dlet
(munka-, tfiz-, kornyezet- 6s katasztr6fav6delem)

TISZTELT HATLGATOK!

Tdj6koztatom Onoket, hogy a munka- , l(jz-, kdrnyezet- 6s katasztr6fav6delmet 6rint6
jogszab6lyok elSirjdk a hallgat6k szaktertiletek szerinti oktatdsdt. R Nemzeti KozszolgSlati
Egyetem (a tovdbbiakban: Egyetem) bels5 szabSlyoz6inak el6irSsait teljess6ggel nem
megism6telve, de a legfontosabb biztonsSgi el6ir6saikat kiemelve jelen oktatdsi seg6dlet
formdjSban kivSnjuk azokat megismertetni Onokkel.
K6rem, hogy sajSt 6s t6rsaik, illetve az Egyetem l6tesitm6nyeinek biztonsdga 6rdek6ben
figyelmesen olvassdk el az alSbbi anyagot, 6s az abban foglaltakat tartsSk be!

I.

MUNKAVEDETEM

munkav6delem feladata a munk6t v6gz6, dolgoz6 ember, hallgat6 testi 6ps6g6nek 6s
eg6szs6g6nek meg6v6sa; munkak6pess6g6nek, alkot6erej6nek meg6rz6se, v6delme, A
hallgat6kra vonatkoz6 sajdtos munkav6delmi szab6lyozitsokat a ,,Nemzeti Kozszolg5lat
Egyetem Munkav6delmi SzabSlyzat"-a 6s a ,,Hallgat6i Baleset-megelciz6si Szabflyzat"
tartalmazza, amelyet a hallgat6k kotelesek megismerni 6s elsajdtitani.

A

A hallgat6

-

.

tobbek kdzott

- koteles:

az egyes munkahelyeken, 6ptjleteken, iroddkon stb. kihelyezett tilt6, utasit6,
figyelmeztetS stb. t6bl6k valamint piktogramok, tov6bbd a jelek, jelz6sek
informdci6it betartani

.

;

kdros szenved6ly hat5s6t6l mentes, kipihent Sllapotban megjelenni a tan6rdkon,
a gyakorlati k6pz6sek helyszin6n;

. a baleset-megel5z6si k6pz6seken, oktatSsokon
rendszeresitett nyilvdntartSsban igazolni 6s az
betartani;

.

r6szt venni, azt alSirdsSval

ott elhangzottakat

a

elsajStitani,

6vni 6s rendeltet6sszerfien hasznSlni a r5bizott technikai (haditechnikai, oktatdsi,
konyhai) eszkozoket, felszerel6si tdrgyakat 6s egy6ni v6d5eszkoz6ket;

.
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.

jelenteni a foglalkoz5s vezet6j6nek, ha r19y it6li meg, hogy a hasznSlatdban l6v5
eszkoz 6s felszerel6s, egy6ni v6d6eszkdz nem alkalmas a rendeltet6sszerfi
hasznSlatra, vagy meghib6sodott, tovdbbd koteles azonnal abbahagyni a
tev6kenys6g6t 6s azt csak a hiba, hiSnyoss6g megszrintet6s6t kovet6en
folytathatja;

.

gyakorlati foglalkozSsok sorSn tigyelni arra, hogy sajdt maga 6s kornyezet6ben
l6vcik eg6szs6g6t, testi 6ps6g6t ne vesz6lyeztesse;

o

tiszteletben tartani tdrsai emberi m6lt6sdgdhoz ffiz6d6 jogait, szriks6g (baleset)
eset6n segits6get nyrijtani ;

.

az oktatds 6s az oktatSsi hely jelleg6nek megfelel6en gondoskodni a rend,

o

dz el6fordulhat6 balesetek 6s a foglalkozdsi megbeteged6sek megelSz6s6ben

tisztas5g megtartSsd16l, a keletkezd szennyez6anyagok, szennyviz, hullad6k
kezel6s6rSl oly m6don, hogy azok vesz6lyt vagy eg6szs6gi 5rtalmat ne
okozzanak 6s a kdrnyezetet ne kdrositsdk;
tev6kenyen r6szt venni

;

A foglalkozds vezet6je (el6ad6) felel5s a hozz6 beosztott szem6lyek (hallgat6k) testi
6ps6g66rt 6s a hallgat6k eg6szs6g6nek meg6v6s56rt, A foglalkozSs vezet6je ez6rt
koteles a hallgat6t az adott tev6kenys6g v6gz6s6t5l eltiltani, valamint indokolt esetben
ellene fegyelmi eljdr6st kezdem6nyezni, amennyiben

.
o
.
o

:

a feladat ellStSsdhoz ittasan, vagy b6dult Sllapotban jelenik meg;

feladatdt nem k6pes ellStni eg6szs6gUgyi okok miatt;
mag6ra vagy hallgat6tSrsaira, m6sokra n6zve vesz6lyes m6don viselkedik;

feladatdt az 6rv6nyes jogszabSlyok s0lyos megs6rt6s6vel v6gzi'

Dohdnyozni az Egyetem terrilet6n (valamennyi telephelyen) csak az arra kijelolt helyen
szabad, Egyeb helyeken a dohdnyzds tilos. A l6tesitm6nyek bejSratainSl az erre figyelmeztetd
feliratok 6s piktogramok kihelyez6sre kerultek'

Az Egyetem teriilet6re k5bit6, vagy egy6b b6dulatkelt6sre alkalmas szert bevinni, ott
fogyasztani TILOSI A szeszes ital 6s a k6bit6szer hat5sa alatti Sllapotb6l ered6 balesetek
6s egy6b srilyos kovetkezm6nyek eset6n a felel6ss6g a s6rtiltet (okoz6t) terheli.
Testnevel6si 6r5kon, sportfoglalkoz6sokon, gyakorlati foglalkozdsokon gyfir6t,6r6t,
karkot6t 6s nyaklSncot viselni balesetvesz6lyes 6s TILOS!

Az Egyetem l6tesitm6nyei terrllet6n az els6seg6lynyrijt6s szem6lyi, tdrgyi 6s szervez6si
felt6teleit az egyes karokon lev5 orvosi rendel6k 6s portaszolgSlatok rizemeltet6s6vel,
valamint a szem6lyi Sllomdnyb6l arra fizikailag, pszichikailag, szellemileg rStermett
els6seg6lynyrljt6k felk6szit6s6vel biztositja. Egyeb helyzetekben minden hallgat6 k6teles
szuks6g eset6n - a k6pess6g6nek megfelel6en - a t5rs5t els6seg6lyben r6szesiteni, Az
elsciseg6ly nyrijtSs6hoz szriks6ges felszerel6sek minden l6tesitm6nyben - alapvet6en a
portaszolg6latoknSl - rendelkez6sre Sllnak, Ezek helye piktogrammal jelol6sre kertilt.
kies6ssel nem j516 s6rril6st 6s
szenvedett szem6ly (illet5leg az 6szlel6 hallgat6) halad6ktalanul kdteles:

A balesetet, s6rtil6st (a tanulmdnyi id6

. a szervezett tev6kenys6get irdnyit6 szem6lynek,

a

rosszull6tet is)

(elc5ad6, oktat6,
vagy
szem6lyesen,
szolg6ltat6nak
a
munkbv6delmi
foglalkozdsvezetS), valamint

J

telefonon, illetve az arra rendszeresitett nyomtatv6ny kit6lt6s6vel jelenteni. A
bejelent6st a ,,Hallgat6i Baleset-megel6z6si Szab6lyzat" 7. szdmri mell6klete
szerinti nyomtatvdnyon kell megtenni;

az

eg6szs6gLigyi alapellStSs6t vdgz6 Orvosi RendelSben jelentkezni, ahol az
Ambuldns Napl6ban a baleseti s6rtil6sekre vonatkoz6 bejegyz6seket megteszik;

a h6zi orvosi ell5t6st v6gz6 orvosi szolgSlatndl, illetve az esetleges szakorvosi
vizsgdlatokon jelentkezni, valamint a kapott igazoldsokat, felment6si 6s egy6b
orvosi iratokat a munkav6delmi szo196ltat6hoz, szr.iks6g eset6n az illet6kes TB
ri

gyi nt6z6hoz elj

uttatni,

A Karok gyakorlati foglalkoz5saira vonatkoz6 kiiliiniis szab6lyok

A karokon eseti munkav6delmi oktatds keret6ben kell felk6sziteni a hallgat6t az eg6szs6get
vesz6lyeztetS feladat biztonsdgos v6grehajtdsSnak a szabSlyaira. Krilonosen vesz6lyes
feladatnak kell tekinteni a gyakorlatot, a lov6szetet, a vizi 5tkel6st, a g6p- 6s harcjdrmrioszlopvezet6si gyakorlatot, a kozriti, vasfti, vizi 6s l6gi szSllitdst (kiemelten a ki- 6s berakodds
mfiveleteit), a l6szerekkel, a robban6 6s pirotechnikai, a m6rgez6, a sugSrz6 6s egy6b
vesz6lyes anyagokkal 6s k6szitm6nyekkel kapcsolatos munk5t, a l6tereken v6gzett kiszolgSl6
tev6kenys6get, az ejt6erny5s ugrdst, a brivdrtev6kenys6get, a rendkivrili munkav6gz6si
korrilm6nyek kozott v6gzett tev6kenys6get, valamint a nemzetk6zi misszi6kban t6rt6n6
szol96latteljesit6sre va16 felk6szit6st, Vesz6lyes feladatnak kell tekinteni a laborat6riumi
gyakorlati tev6kenys6get, a terepi munk6t 6s a m6169yakorlatokat(tdborokat), tovdbb5
minden olyan tev6kenys6get, amelyn6l a szakmai vagy a munkav6delmi szabSlyok
megszeg6se az 6let vagy a testi 6ps6g kozvetlen 6s s0lyos vesz6lyeztet6s6vel j6r, A speciSlis
tev6kenys6gek oktatds tananyagSt 6s az elsajdtitds t6ny6t az oktatdst tart6knak n6v szerint is
dokumentSlnia kell, amelyet a hallgat6k alSir6ssal igazolnak.

A vesz6lyes tev6kenys6gek v6gz6s6hez az Egyetem

v6d66ltdzetet 6s egy6ni
v6d6felszerel6seket biztosit, amelyeket a hallgat6 hasznSlni, viselni koteles. A hallgat6 kdteles
az egy6ni v6d6felszerel6st az el5[rdsnak megfelel6en, rendeltet6sszerfien haszni5lni. Annak
napi karbantartdsa, esetleges cser6re vonatkoz6 javaslata a hallgat6 koteless6ge,

II. TUZVEDELEM

A hallgat6kra is vonatkoz6 sajdtos tfizv6delmi szabSlyozdsokat a

,,Nemzeti KcizszolgSlati
Egyetem Tfizv6delmi Szab6lyzat"-a, valamint honv6ds6gi objektumok eset6ben az adott
obje ktu m tfi zv6d e m i szab1lyzata ta rta mazza,
I

I

A tfiz elleni v6dekez6s (a tfizv6delem) alapvet6 feladata a tfizesetek megel6z6se, a t[izolt5si
feladatok ellStdsa, a tfizvizsgit lat, valamint ezek felt6teleinek biztositSsa, Ahhoz, hogy a ttizek
pusztit6, kSrosit6 hatdsait elkerriljtik, torekedntink kell mindenekelcjtt a tfiz keletkez6s6nek
megelSz6sre, bekovetkez6se eset6n annak k6sedelem n6lktili jelz6s6re 6s az oltSs sorSn a
sza

kszer[i fel l6p6sre.

4

Fentiek biztositdsa 6rdek6ben ismerntink kell az alSbbi fontosabb tfizv6delmi szab5lyokat,

A hallgat6

- koteles:
. tev6kenys6g6t tgV v6,gezni, hogy az adott teriileten a
-

tobbek kozdtt

vesz6lyhelyzetek

kialakulSsdnak lehet6s6ge minimSlis legyen;

o

csdk olyan tev6kenys6get v6gezni, amellyel az adott tertilet vezet6je (oktat6)
megbizza,6s a biztonsdgos munkav6gz6s t(zv6delemre vonatkoz6 szem6lyi 6s
tSrgyi felt6telei biztositva vannak;

. az elciirt

tfizv6delmi oktatdsokon, tov6bbk6pz6seken

6s

szriks6g eset6n

szakvizsgdn r6szt venni;

.

az Sltala hasznSlt g6pek, berendez6sek biztons6gos hasznSlata 6rdek6ben , azok
kezel6si 6s rjzemben tart5si utasitdsdt betartani;

.

elsajStitani az egyetemi l6tesitm6nyekben l6v6 tfizolt6-felszerel6sek, k6szril6kek
6s eszkozok hasznSlatSt, kezel6s6t;

.

megismerni az adott k6rnyezet6ben l6v6 vesz6lyforr6sokat, 6s betartani az
azokra vonatkoz6 biztons5g i sza b6 lyokat;

.

kozvetlen tfiz- 6s robbandsvesz6ly eset6n a vesz6lyhelyzet felszdmolSsdnak
6rdek6ben a t6lrik elv6rhat6 m6don mindent megtenni 6s az erre vonatkoz6
utasftdsokat halad6ktalanul v6g rehajtani

.

;

megkezdeni a rendelkez6sre 5l16 eszkozokkel a t[iz oltdsdt, Minden trizet - m6g
az eloltott ttizet is - halad6ktalanul jelentenie kell az illet6kes vezet6j6nek
(oktat6nak), a portaszolgSlatnak, a tfizv6delmi szolgSltat6nak, valamint a
hivatdsos tfi zolt6sSg na k;

. a rendet 6s tisztasdgot tartani, 6s megszrintetni minden olyan korrilm6nyt,
amely ttizet okozhat,

Az Egyetem gondoskodik a l6tesftm6nyei kdzvetlen tfizv6delm6t szolg5l6 - jogszab6lyban,
szabflyzatban el6irt - tfizv6delmi berendez6sek, k6szril6kek, felszerel6sek, eszk6zok 6lland6
rizemk6pes dllapotban tartdsd16l, id5szaki ellen5rz6stikr5l, olt6viz 6s egy6b olt6anyagok
biztositdsdr6l, A hallgat6 koteles ezen eszkozok 6s berendez6sek 6llapotSnak meg6v5s5ra,
s6rtl l6stik, hasznSlatuk jelent6s6re.

Az Egyetem 6pitm6nyeit, 6pitm6nyr6szeit (helyis6get, t(zszakaszt), a vegyes rendeltet6sfi
6priletet csak a hasznSlatbav6teli (tizemeltet6si, mfikdd6si, telephely) enged6lyben
meg5llapltott rendeltet6shez tartoz6 tfizv6delmi kovetelm6nyeknek megfelel5en szabad
haszndlni,

Az egyetemi 6ptiletek rizemel6s alatt 5116, szem6lyek tart6zkoddsdra szolgSl6 helyis6geinek
kiririt6sre szdmit5sba vett ajt6it, amig az 6priletben tart6zkodnak, lezdrni nem szabad.
helyis6gek berendez6si tSrgyait (gy kell elhelyezni, hogy kozleked6sre, adott esetben
menektil6sre elegend6 sz6less6gfi 0t Slljon rendelkez6sre. Ezeket az utakat eltorlaszolni m6g
ideiglenes jelleggel sem szabad.

A

Az egyetemi 6ptiletek menektil6sre szdmit5sba vett kozlekedciin, l6pcsShdzaiban, tet5tereiben
6s talajszint alatti helyis6geiben robbandsvesz6lyes osztSlyba tartoz6 anyag nem t5rolhat6, A
kol169iumi helyis6gekben csak a szem6lyes hasznSlathoz tartoz6 mennyis6gfi

robbandsvesz6lyes anyagot tartalmaz6 term6k (kor6mlakklemos6, dezodor) helyezhet6 el,
tdrolhat6.

Az elektromos hSl5zatot 6s a berendez6seket a megengedett tizemszerfi terhel6sn6l jobban
megterhelni nem szabad. Alkalomszerfien nagy teljesitm6ny[i villamos berendez6s haszndlatSt
el5zetesen le kell egyeztetni, enged6lyeztetni kell az adott l6tesitm6ny tizemeltet5j6vel.

villamos g6pet, berendez6st 6s egy6b k6sztil6ket (pl. el6ad6termekben, koll69iumi
helyis6gekben) a tev6kenys6g befejez6se utdn ki kell kapcsolni, hasznSlaton kivtil helyez6stlk

A

eset6n a villamos hSl6zatr6l le kell vSlasztani.

A hasznSlat sordn a villamos berendez6s 6s 6ghet5 anyag k6z6tt olyan tdvolsdgot kell tartani,
hogy tfiz ne keletkezhessen,
Csak enged6lyezett tipusri, kifog5stalan mfiszaki 5llapotf villamos berendez6sek hasznSlhat6ak
az egyetemi 6priletekben

A koll6giumi

lak6szobSkban rezs6t, elektromos stit6- 6s f6z6k6,szil6keket, gyorsforral6kat,
hcisugdrz6t 6s vasal6t haszn6lni nem szabad. F6z6sre, 6telmelegit6sre csak az erre a c6lra
kijelolt helyis6geket szabad hasznSlni.

A vil6git6 16mpatestekre, vezet6kekre dekordci6t, 69het6 anyagot elhelyezni nem szabad.

A koll6giumi helyis6gekben - az alkalomszerfi tfizveszflyes tev6kenys6g kiv6tel6vel -

nyflt

lSngot hasznSlni (gyertySt, m6csest, adventi koszor0 gyertydit meggyfjtani, csillagsz6r6t,
tfizijdtekot haszn5lni), illetve egy6b nyilt lSnggal, vagy szikr6zdssal jd16 tev6kenys6get v6gezni
szigor(an tilos.
A kol169iumi lak6szobSk t[izterhel6s6nek fokozSsdt felt6tlentil keri.ilni kell, ez6rt a bentlakdshoz
sztiks6ges tdrgyakon, anyagokon kivrjl m5s elhelyez6se, t5rolSsa tilos!

A

helyis6gekben sajSt tulajdonri elektromos berendez6sek csak enged6llyel tarthat6k,

hasznSlhat6k.

Az Egyetem l6tesitm6nyeinek terrllet6n alkalomszer( tfizvesz6lyes tev6kenys6get, el6zetesen
irdsban meghatdrozott felt6telek 6s enged6ly alapjdn szabad v6gezni, azt enged6ly hiSny5ban
megkezdeni tilos, AltalSnos szabitly szerint a felt6telek megSllapitdsa a munkdt, illetve a
tfizvesz6lyes esem6nyt, tev6kenys6get elrendel5 feladata. Amennyiben az egyetemi

l6tesitm6nyek terrilet6n az Egyetem hallgat6ja v6gez alkalomszerfi tfizvesz6lyes
tev6kenys6get, a felt6teleket irdsban a l6tesitm6ny; szervezeti egys6g vezet6j6nek kell kiadni
a tfizv6delmi szolgSltat6 irSnymutatdsa szerint,

Aki az egyetemi l6tesitm6nyekben trizet vagy annak kdzvetlen vesz6ly6t 6szleli, koteles azt
halad6ktalanul jelezni

o

helyben, az 6priletben tart6zkod6knak (kiabdlSssal, ha van a be6pitett tfizjelzS
berendez6s k6zi jelz6sad6jSval),

. a tuzolt6sdgnak, vagy ha erre nincs lehetSs6ge, a rendSrs6gnek,

A tfizolt6s6g
orszdgos hiv6szSma a 105, az dltalSnos seg6lyke16 hivoszitm a 112, amelyek
vezet6kes 6s mobil hivds eset6n is egyardnt ingyenesek.

A tfizjelz6s, a kdrjelz6s lehet6leg a kovetkez5ket tartalmazzal

o a tfizeset, kdreset pontos hely6t, cim6t (helyis6g, utca,
megkozelfthet5seg);

h6zsz6m,

6

.

mi 69, milyen kdreset tort6nt, mit vesz6lyeztet a tfiz, mekkora kiterjedEsfi atfiz,
melyik szinten keletkezett;

. tort6nt-e szem6lyi s6rrll6s, van-e ember6let vesz6lyeztetve, vesz6lyben;
. a tuizet bejelent6 szem6ly nev6t, beosztds6t, a jelz6sre hasznSlt tdvbesz6l5
telefonszdmdt,

.
o

az 6szlel6s pontos idej6t,

Eln€hhyiben szem6lyi s6rtil6s tdrt6nt,

a

ment6ket is 6rtesiteni kell

a 104-es

hiv6szSmon.

A tfizeset korrllm6nyeit tartalmaz6 bejelent6snek 6rthet6nek, lehet6leg nyugodt hangnemfinek
kell lennie 6s az csak l6nyeges informdci6kat tartalmazzon.

a tfiz jelz6s6hez, a

segits6gk6r6shez a t6vkcizl6si
rendelkez6sre bocs5tani, sztiks6g eset6n jSrmfiv6vel segfts6get nyrijtani,

Mindenki koteles

/

hlrad6si eszkoz6t

Az Egyetem egyes l6tesitm6nyeiben tfizjelzS berendez6s mrikodik, amely a keletkez6 tfiz
6szlel6s6t 6s jelz6s6t biztositja. A tfizjelzS berendez6sen k6zi tfizjelz6 elemek is mfik6dnek,
amelyek a hallgat6 Sltal 6szlelt tfiz jelz6s6t biztositjdk. A tfiz6rz6kelcik 6s a k6zi tfizjelz6
eszkdzok, tfizv6delmi felszerel6sek hely6t 6s a menektil6si ritvonalakat az 6ptiletek minden
szintj6n a kozleked6 terekben, a koll69iumi szobdkban a falra friggesztett helyszinrajzok
mutatjdk be.
Kotelezhet5 a tfizoltdssal, m[iszaki ment6ssel 6s ezek jelz6s6vel kapcsolatosan keletkezett
kcilts6gek megt6rft6s6re az, aki a beavatkoz6st ig6nyl6 esem6nyt szdnd6kosan okozta, vagy a
tfizolt6sra, a mfiszaki ment6sre vonatkoz6 szdnd6kos, megt6vesztci jelz6st kdzolt.
A kirjrit6s, ment6s v6grehajt6sdnak szempontjai

:

.

Minden esetben a l6pcs6hdzon kereszttil hagyjuk
ig6nybev6tele TILoS 6s ElewrszELYESl

.

Ha a hallgat6 az el5ad6teremben reked, akkor kozte 6s a tfiz kozott be kell
csuknia minden lehets6ges nyildszdr'5t. (Az ajt6k 6s az ablakok becsukdsa r6v6n
a t(z nem jut elegend6 oxig6nhez, igy az 6g6s l6nyegesen lassribb lesz,
mdsr6szt a ftist 6s a lSng terjed6s6t is akadSlyozza ezzel.) A helyis6gben
talSlhat6 anyagokkal el kell tdmftenie.az ajt6k r6seit, ezzel megakadSlyozhat6 a

el az 6ptiletet! A

liftek

frist bejut5sa. Ezt kovet6en a helyis6g ablakainak kinyitdsdval friss levegS
Sramoltathat be. Ha mindez forditva tort6nik az 6g6s erSsodhet,

.

Ha a hallgat5 bez6r6dik, segits6g6rt kell kiSltania, 6s kozben korril kell n6znie,
van-e ment6sre kialakitott nyilitsz6ro a helyis6gben, vagy egy6b menekUl6si rit,
ez6rt a ment6sre vd16 akasszon ki valamit, pl, inget, vagy mds ruhadarabot az
ablakba, igy jelezze a t(zolt6s5g r6sz6re tart6zkoddsi hely6t.

. ig6,

ajtajI

helyis6get felnyitni csak
mindig annak takardsdban szabad

.

csukott

a

nyilSszdr6k 5vatos nyitSsdval,

Ha a menekUl6nek fristtel teli tertileten kell mozognia, az arca el6 bevizezett
ruhdt (a szdj 6s az orr el6 helyezett ing, szalv6ta, mds ruhanemfi) kell tartania,
amellyel menekul6skor a 169utakt6l az ingerlS ftistr6szecsk6ket tSvol tartja. A
menekril5nek a mozg5s sor6n a frist alatt a padozat kozel6ben kell maradni. Ha
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a frist m6r a padl6ig kiterjedt, meg kell pr6bSlni egy mdsik menekril6si utat
talSlni.

A tfizolt6s v6grehajtds5nak szempontjai

:

mfiszaki mentdsben, valamint a t(z keletkez6si koriilm6nyeinek
vizsg6lat6hoz sztiks6ges adatok megad5sdban, mindenki koteles ellenszolgSltat6s n6lktil

A

t(zolt5sban 6s

a

kozremfikodni 6s segiteni a tfizolt5st vezet6 munkdj6t, Amennyiben szUks6ges 6s ig6ny merUl
fel, az 6rintett szem6lyek tulajdonukban lev5 tdrgyaikkal, eszkozeikkel kotelesek a tfizjelz6s 6s
oltSs sordn a kdrelhSrit6 tev6kenys6g felszdmol6s5ban kozrem[ikodni, amelynek esetleges
anyagi kihatSsait, a kSresem6ny felszdmolSsa utdn r6sz6re az Egyetem megt6riti,
A keletkezett kezdeti tuzeket a rendelkez6,sre 5ll6 trizolt6 eszkozokkel k6sedelem n6lkUl el kell
oltani. Ha 6letvesz6ly 6ll fenn, akkor mindenekel6tt annak elh6ritds6ra tett int6zked6snek van
els6bbs6ge,
A tfizolt6s leg6ltalSnosabb szabSlyai

:

o

Kezdeti trizet els5sorban a rendszeresftett tfizolt6 kdszul6kkel kell eloltani, de
bdrmely m5s alkalmas eszkbzzel, vagy m6don az oltSst meg kell kis6relni. Kis
felr.iletre kiterjed6 trizek olt6s5ra az oxig6n elvon5sdn alapu16 tfizoltds a
legegyszerfibb, leghat6sosabb, 6s ez okozza a legkevesebb m5sodlagos kdrokat.
(Pl: teakonyh6kban ed6nyzetben fellobban6 69het6 folyad6k nem 69het6 fed6vel
val6 letakardsa, iroddk frist6lg6 monitorainak nagym6retfi textiliSval val6
letakardsa),

.

Elektromos fogyaszt6 berendez6sben keletkezett tfiz olt6sdt - na a letakardsra
alkalmas textilia nem 5ll rendelkez6sre, vagy mdr nem hat6sos - lehet5leg COz
g1zzal olt6 k6szril6kkel kell eloltani, Az oltdst tilos elv6gezni egy m6tern6
kozelebbi t6volsdg16l.

o

Feszi.ilts6g alatti berendez6seket, eszkozoket vizzel oltani tilos, Ha m5s m6don

oltani nem tudunk, akkor el6tte 5ramtalanitani kell, Az dramtalanitds helye

a

tfizv6delmi alaprajzokon 6s a villamos kapcsol6szekr6nyeken fel van trintetve,

o

A

ttz oltdsSt csak abban az esetben

kezdjrik meg, illetve v6,gezzik, amig az

onmagunk vesz6lyeztet6se n6lktil lehets6ges.

o

Atfiz olt6sdt mindig az696 anyag tulajdonsdgainak, valamint atfiznagysdg5nak
figyelembev6tel6vel kel I v6gezni.

.

Elektromos berendez6s6k triz6nek oltds6t csak 6ramtalanftds utSn szabad
elkezdeni.

.

A k6zi, hordozhat6 tfizolt6 k6sztil6kkel a tfizoltdst lehajolva , a tfizt6l legalSbb
m-es tdvolsdgb6l, a k6szril6k lov6k6j6nek mozgatdsdval v6gezzrik.

1

Az egyetemi l6tesitm6nyekben mindenhol tal5lunk, illetve el van helyezve tfizolt6 k6szi.il6k, A
feladatuk az, hogy a nem nagy kiterjed6sfi, kezdSdS trizeket a kdzelben tart6zkod6k el tudjdk
oltani. Ehhez azonban ismerni kell a hordozhat6 tfizolt6 k6szril6kek r.izembe helyez6s6nek
m6djiit,
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Az olt6a nya g sze m pontj 5 b6l egelterjedte
I

porral olt6

b

ben az alfbbi k6szti 6kfajtd
|

k

:

sz6ndioxiddal olt6

A k6sztil6kekben olt6anyag van2-t2 kg kciz6tt. A 6 kg-os porral olt6k6szril6k teljes sf lya 9 kg.
A 2-3 kg-os k6szi.il6kekn6l figyelembe kell venni, hogy csak kis trizek oltSsdra alkalmasak,

Minden k6sztil6k tulajdonk6ppen egy henger alakri tartSly (nyomdstart6 ed6ny), amihez
napjainkban tobbnyire nyom6karos mfikodtetci fejszelep csatlakozik. A k6sztil6kek [izembe
helyez6s6hez elSszlr a biztosit6 elemet kell eltdvolitani, A nyom6karos fejszelepn6l ez egy
olyan tSvtart6 a karok kdzott, ami megakadilyozza, hogy a k6sztll6k a haszn5laton kivril,
v6letlenril m[ikdd6sbe jdjjdn. Minden tfizolt6 k6szril6k tart6lydn fel van ttintetve az rizembe
helyez6s m6dja.

A hordozhat6 tfizolt6 k6szril6kek hasznSlatdnSl figyelembe kell venni azt, hogy olt6kapacitdsuk
korlStozott, Egy 6 kg-os porolt6 k6sztil6kkel 2-2,4 m2 lSngfe[iletfi trizet lehet eloltani, Ha a
keletkezett tfiz enn6l l6nyegesen nagyobb (a l5ngfelrilet nagyobb, mint egy szoba), haszn6ljuk
a fali tfizcsapokat (ha rendelkez6sre 6ll), illetve bizzuk az oltdst a tfizolt6kra. A hordozhat6
t[izolt6 k6sztil6kek ide5lis olt6hatdsukat meghatdrozott tdvolsSgb6l fejtik ki. Ez a tdvolsdg 2-3
m kozcitt van, tehSt ilyen tdvolsSgra kell a ttizet oltdskor megkdzeliteni.

A por olt6hatdsdt a lSngban fejti ki, ez6rt a k6szril6ket oda irdnyitsuk, A sz6ndioxid az 696
felriletet kell, hogy betakarja, A tfizoltSst folyamatosan kell v6gezni addig, amig ki nem alszik a
ldng. A hordozhat6 tfizolt6 k6sztil6kek mfikod6si ideje 10-15 mSsodperc, Tobb k6sztil6k
hasznSlata eset6n el6nyosebb azokat egyszerre (amennyiben az lehets6ges 6s tobb szem6ly
van jelen, aki az olt6sban r6szt tud venni) hasznSlni, mint egymds utdn,

III.

K6RNYEZET. ES TenUEszETvEDELEM

A

kornyezetv6delem az ember Sltal okozott, vagy okozand6 kdr minimalizSlSsSt jelenti a
term6szetes 6s mesters6ges (6pitett) kdrnyezetben az 6l6vi169 6s az ember kdrosodSs n6lkrili
fenn marad6sdnak 6rdek6ben.
Az Egyetem a fenti c6l 6rdek6ben a vesz6lyes anyaggal kapcsolatos tev6kenys6get igy tervezi,
v6gzi, v6gezteti, hogy a tev6kenys6g az azt v6gz5k 6s m5s szem6lyek eg6szs6g6t ne
vesz6lyeztesse, a kornyezet kdrosodSsdt, illetve szennyez6s6t ne id6zze el5, illetve annak
kockSzatdt ne ndvelje.

g

Az Egyetem csak olyan tev6kenys6get enged, ott olyan anyagot helyez el, amelyek a bioszf6ra
mennyis6g6t, min6s6g6t 6s folyamatait, a kornyezeti elemeket nem szennyezik, kdrositj6k,

Az Egyetem a kornyezetv6delmi szabSlyok betartdsdval nyilvdntartja, ellen6rzi a vesz6lyes
anyagok 6s a vesz6lyes, valamint a szelektiv hullad6kok tSrol5sdt, gyfiit6s6t, elsz6llit6s6t.
A hallgat6 koteles:

. a

kornyezetv6delemre vonatkoz6 szabSlyokat elsajdtitani
azokat alkalmazni;

6s munkdja

sordn

. a

kdrnyezetre vesz6lyes munkav6gz6s kozben a sz6ban kiadott vezet6i
elSfrdsokat is betartani. Ha a kiadott vezet6i, oktat6i utasit6s jogszabSlyellenes,
vagy kornyezetvesz6lyes helyzetet teremthet, a116l tdj6koztatni kell az
elrendel6t;

.

az egyetemi l6tesitm6nyek tertilet6n lev6 zoldterrileteket, parkokat meg6vni.
TILOS a nov6nyzet enged6ly n6lktili ritkitdsa, pusztitdsa,

A

szelektiv hullad6kok gyfijt6s6t az Egyetem az 6ptiletekben kihelyezett, rendszeresitett
folyos6i gyfijt6- 6s tSrol6ed6nyekben biztositja a szelekci6nak megfelelSen, A szelektiv
hullad6kgyfijt6 ed6nyeket havonta ellen6rizteti 6s azokat szriks6g szerint kir.iritteti.

A Karok gyakorlati foglalkozSsaira vonatkoz6 kiiiiintis szab5lyok

Egyes karokon laborat6riumi foglalkoz6sok, terepi munkSk, m6r5gyakorlatok, gyakorlati
tev6kenys6gek is folynak, esetenk6nt haditechnikai eszkdzok tizemeltet6s6vel,
Ezeken a helyeken elSfordulnak:

. vegyszermaradvdnyok, szennyezett ed6nyzet, mos6folyad6k;
. elhasznSlt k6olajszdrmazdkok, harcjdrmri 6s harci-technikai

eszkozok

kezel6s6vel, ka rba nta rtdsdva I jd 16 anyagok, folyad6kok;

o
o
o
o

olajos flakonok, palackok, fest6kdobozok, szennyezett rongyok;
egy6b zsirtalan[t6 anyagok ed6nyei, zsirtalanitdsi hullad6k;
Sz€nnyezett csomagol6 hullad6k, olajos zsirpapir;

felhaszn5lt robban6- 6s pirotechnikai anyagok, lSszerek maradvdnyai, hullad6kai.

Ezen vesz6lyes hullad6kok gyfijt6s6re 6s kezel6s6re a laborat6rium, a gyakorlat vezetcije a
vonatkoz6 szakutasit6sokban meghatdrozott int6zked6seket a hallgat6kkal a helyszinen
ismerteti meg, 6s azokat szigorfan betartatja,
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rv. KATASZTR6FA- Es polcAnr vEorlru

A

katasztr6fa- 6s polgdri v6delem feladata az ember6let, az eg6szs6g, az anyagi javak
v6delme, 6s a tdrsadalom (az Egyetem) mfikod6k6pess6g6nek a fenntartdsa rendkiv{.ili
helyzetekben, melyeket sokf6le korrilm6ny id6zhet el6: j6rvdny, h6bor0, terrorcselekm6ny,
ipari 6s term6szeti katasztr6fSk. Ezek szerencs6re nem tril gyakran kovetkeznek be, de egyes
elemei a mindennapok r6szei.

Az Egyetem obiektumai nem vesz6lyes ipari rizem, vagy vesz6lyes katonai

objektum
vesz6lyess6gi ovezet6ben l6v6 tertileten taldlhat6ak, igy a ktilon jogszabSly hatSlya ald nem
tartoz6 ilgazati l6tesitm6nyekre vonatkoz6 objektumv6delmi tervet az Egyetemnek nem kellett
k6szitenie.

A polgdri v6delmi feladatok ell5t5sa, az 6letv6delem ter6n az Egyetem:

. biztositja a

hallgat6k

6s a kari szervek felk6szit6s6t egy

esetleges

jdrv5nyhelyzet, illetve ellens6ges t5mad6 fegyverek hatdsai elleni v6dekez6sre.

o
.
.

megszervezi a riasztSs 6s tdj6koztatds rendszer6t,

ir5nyitja a kitelepit6s 6s befogadds lefolytatdsdt.
biztositja az egy6ni v6d6eszkozdkkel va16 ellStdst.

A katasztr6fav6dekez6s vezet5je a hallgat6 jogait korl6tozhatja,

A hallgat6k riasztdsa tort6nhet a

bekovetkezett vesz6lyhelyzet (katasztr6favesz6ly,
vesz6lyhelyzet, rendkivrili 6llapot, szriks6gSllapot id6szakdban, valamint Magyarorszdg
Alaptdrv6ny6ben 6s egyeb jogszabdlyokban meghatdrozott esetben) a katasztr6fav6delmi
tdrv6nyben meghatdrozott riaszt5si rendszer alkalmaz6s5val. A riasztdsi jelz6sek a
l6tfenntartdshoz sztiks6ges anyagi javakat fenyeget6 vesz6ly bekdvetkez6s6re tcirt6n5
figyel meztet6seket ta rta I mazna k.

A

kdreset Egyetemen beltili jelz6s6hez az egyes l6tesitm6nyeken beltili telepitett riaszt6
hSl6zat jelz6seit, illetve a helyben rendelkez6sre 5l16 eszkozoket hasznSlja. A telepitett jelz6
h5l6zat, illetve a szomsz6dos l6tesitm6nyek (krirt) jelz6seinek jelent6s6t az egyetemi
foglalkoztatottakkal 6s a hallgat6kkal is meg kell ismertetni.

Vesz6lyhelyzet alkalmdval meg kell akadSlyozni a szennyez5 anyagoknak:

o
.
.
o

a talajba, talajvizbe jutds6t,

a csatornarendszerbe jut5s5t,

a Pdrolgdst,
a meggyulladSst,

A szennyezSanyag lokalizSlSsdt kovetden tdrt6nhet meg a szennyez6anyag semlegesit6se,
illetve eltdvolitiisa, Befejez6 munkdk az eredeti Sllapot vissza5llit5sa, tovdbb5 a
szennyezlanyag Srtalommentes elhelyez6se. A k6relh6ritSs akkor tekinthetS befejezettnek,
ha:

.
.

az rijabb sz6tfolyds lehet6s6ge megszrintet6sre kerrilt;
a gyullad5s lehet6s6ge kizSrt;
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.
.
.

a szennyezett talaj biztonsdgos elhelyez6se megtort6nt;
az olajos felitat5 anyagokat az olajos hullad6ktdrol6ba szSllltott6k;

a csatornarendszerbe kertilt olaj eltSvolltdsa megtort6nt,

A kijdratok, v6szkijfratqk, kijelolt menektil6si utak megvSlasztdsiinSl a vesz6lyes tertilet gyors
6s biztonsdgbs elhagySs5nak szempontjain tril figyelembe kell venni az 6priletek, objektumok
orz{si, biztonsdgi felt6teleinek marad6ktalan 6rv6nyesit6s6t is, Ezen belril az Egyetem a
mozgdsukban, illetve a szem6lyi szabadsdgukban korlStozott szem6lyek menekit6s6r6l 6s
menekril6si lehdt5s6grik biztositrisS16l is gondoskodik,
A hallgat6 feladatai kdzril els5dleges, hogy informdci6i alapjdn:

. a riaszt6ssal 6s kimenekit6ssel
v6g

kapcsolatos feladatok

a lehet6

leggyorsabban

rehajtdsra kerti ljenek;

. meghatdrozfsra keruljon az 6t fenyeget6 vesz6ly jellege, terjedelme, hatdsa;
. megtort6njen a megfelelS v6dcieszkdzdk gyors Staddsa, felv6tele;
. az eg6szs6grigyi r6szleg ellSssa, 6s s6rtil6s eset6n elszSllitsa a vesz6lyes
k6rzetb6l;

.

r6szt vegyen az esetleges helyre6llitSsi munkSlatokban,

Egy rendkivtili esem6nyn6l
alapvet6 pontjai:

a hallgat6 5ltal

kovetendS magatart5si szabSlyok,

a

v6dekez6s

o

SoHA NE ESSEN pANlrgRI M6rlegelje a helyzetet 6s igyekezzen min6l tobbet
megtudni a vesz6lyr6l, tehSt maradjon nyugodtan ott, ahol van 6s t6j6koz6djon.

.

ELS6 AZ EMBERI Epriletkdrn6l, f6ldreng6sn6l, ha teheti, hagyja el az 6priletet,
menjen szabadba. Ha ez nem lehets6ges, amig a reng6s meg nem szfinik, 6lljon
egy ajt6nyilSsba, vagy brijjon er6s asztal al5, Kuporodjon cissze, v6dje a fej6t,

.

Elz6rkoz5s elrendel6sekor a legkozelebbi beton-, vagy t6gla6priletbe kell menni,
azajt6t, ablakot csukva kell tartani. (Pl.: sugSr- 6s vegyi katasztr6fa eset6n,)

.

V6dje mag5t a lehul16 tdrgyakt6l. Aut6val is rigy dlljon, hogy a d6l6 tdrgyakt6l
v6dve legyen, (F6ldreng6s, 6rviz, tfizkatasztr6fa eset6n).

.
.

Ork5n, vihar eset6n csukja be a nyilSszdr6kat,6s maradjon tdvol azokt5l,

fLS6SECflyruyU:fnS: A celja a s6rtiltek alapvet6 6letfunkci6inak (l69z6s,
v6rkering6s) fenntartdsa a szaksegits6g meg6rkez6s6ig. Bdrki szorul segits6gre,
a sajSt biztonsSgSt soha ne vesz6lyeztesse,

.

A s6rtiltek min6l gyorsabb kijuttatdsa a vesz6lyz6n6b6l 6s biztons6gba helyez6se
(pl, kijeldlt gyrlijt6helyre).

o

INFORMACIO: Igyekezzen mindent megjegyezni. Mit lStott, hallott, tapasztalt?
Kit l6tott, merre ment, mit csindlt? (Minden momentum fontos lehet a tovSbbi
vesz6lyek felderit6s6ben 6s az elt[int emberek felkutatdsdban,)

o

Ne mozditson el semmit a kdrhelyen, ha sajdt biztonsdga vagy mdsok ment6se
azt szriks6gess6 nem teszi.

I2

Az Egyetem a l6tesitm6nyei tertilet6re, 6prileteire 6s a belsS szab6lyoz6inak hatSlya
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tartoz6kra, igy a hallgat6kra is kiterjedS, rendszeres belsS ellen6rz6seket, gyakorlatokat tart,
amelyeknek c6lja - tobbek kozott - az eg6szs6g6t nem vesz6lyeztet6 6s a biztonsdgos oktatdsi
6s munkafelt6teleket meghatdroz6 rendelkez6sek 6s el5irdsok betartSsdnak ellen6rz6se,
megismertet6se 6s k6szs6gszintfi elsaj5titdsa, amely kdzos 6rdek.
K6rjtik, hogy seg[ts6k a r6szletezett el6irdsok 6s praktikumok betart5sSval munkdnkatl

OsszeSllltotta NKE munka- 6s tfizv6delmi szolgSltat6:
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