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1. Tűzjelzés 

Bárkinek, aki a Létesítmény területén tüzet, vagy tűzre utaló jelet észlel, tűzjelzést kell 

adnia. A tűzjelzés módjai: 

1.1. Tűzjelzés adása a közvetlen környezet felé: figyelmet felhívó jelzéssel, illetve 

kiabálással, pl: „Tűz van az emeleti előtérben!” 

1.2. Tűzjelzés a beépített tűzjelző berendezés kézi jeladójával: a jelzéssel ellátott jeladó 

megnyomásával 

1.3. A Létesítmény tűzbiztonságáért felelős személy értesítésével: 

1.3.1. A felelős neve: Példa János 

1.3.2. Telefonszáma: 06301234567 

1.3.3. Lakcíme: 1001 Budapest, Újabb utca 1. 1. em. 1. ajtó 

1.3.4. Egyéb elérhetőség: nincs 

1.4. A Tűzoltóság riasztásával a 105-ös, illetve a 112-es telefonszámon. 

1.5. Az éjjel-nappal működő recepciós-szolgálat értesítésével a 0611234567 

telefonszámon. 

1.6. Egyéb tűzjelzésre alkalmas telefonkészülékek elhelyezkedése: 

1.6.1. az 1. emeleti liftajtó melletti szekrényben 

1.6.2. a 2. emeleti folyosó Duna-felőli végén 

1.7. Az épületben lévő telefonok üzemképtelensége esetén a legközelebbi nyilvános 

telefon: a Pék és a Kovács utca sarkán található nyilvános állomás 

 

2. A Tűzjelzés módja 

A tűzoltóság diszpécserével nyugodtan, érthetően kell közölni a: 

 a település, kerület nevét 

 a Létesítmény megnevezését 

 a pontos címet (utca, házszám) 

 a megközelítést esetlegesen akadályozó körülményeket, dolgokat (pl. útlezárás 

csőtörés miatt) 

 mi, és hol ég? pl. pincében egy bála papír 

 mit veszélyeztet a tűz? pl. a szomszédos iskolát 
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 emberélet van-e veszélyben, ha igen, akkor hány fő és miért van veszélyben pl. 2 fő 

nem tud kimenekülni a füsttől 

 a hívást leadó személy nevét 

 a hívásra használt telefon számát (0611234567), vagy azt a számot, amelyet a 

tűzoltóság további információ kérésére, illetve a helyszínen lévők tájékoztatására, 

utasítására használhat 

 milyen közvetlen veszélyre lehet számítani a tűz helyszínén pl. nagy mennyiségű 

papír van felhalmozva, a lépcsők nagyon csúszásveszélyesek 

 

3. Mentés és menekülés 

3.1. Tűz esetén az épületben tartózkodó személyek mentését a lehetőségek figyelembe 

vételével azonnal meg kell kezdeni. 

3.2. Az épületet el kell hagyni a kijelölt menekülési útvonalakon és a kijelölt gyülekezési 

helyre kell távozni. 

3.3. Haladéktalanul értesíteni kell a tűzoltóságot a 105-ös, vagy a 112-es telefonszámon. 

3.4. Napszaktól függetlenül értesíteni kell az épület igazgatóját, Ember Bélát a 

06301112222-es telefonszámon, illetve Példa János, a tűzbiztonságért felelős 

személyt a 06301234567-es telefonszámon. 

3.5. Tűz esetén, amennyiben emberi élet nem kerül veszélybe emiatt a tárgyi eszközöket 

az alábbi sorrendben kell kimenteni: 

1. Központi szerver (1. emelet) 

2. Számítógépek 

3. Iratok 

4. Egyéb 

3.6. A kimentett tárgyak őrzéséért és felügyeletéért felelős személy/személyek: 

Recepciós szolgálat 

 

4. A tűz oltása 

Az észlelt tűz oltását a helyszínen rendelkezésre álló tűzoltó készülékkel meg kell kezdeni! A 

Létesítményben elhelyezkedő tűzoltó eszközök helyét az 1-es számú melléklet tartalmazza. 
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5. Egyéb feladatok 

5.1. A Létesítmény elektromos rendszerének lekapcsolása. 

5.1.1. Az áramtalanítás végrehajtásának helye: földszinti főkapcsoló 

5.1.2. Áramtalanításért felelős személy: Péter Péter, hátsó műhely, 06202223333 

5.2. A Létesítmény gázhálózatának lekapcsolása. 

5.2.1. A gázelzárás végrehajtásának helye: pince 

5.2.2. Gázelzárásért felelős személy: Péter Péter, hátsó műhely, 06202223333 

 

6. Veszélyforrások 

A Létesítményben lévő fő veszélyforrásokkal kapcsolatos információk. 

6.1. Veszély megnevezése: gázvezeték 

6.1.1. helye: pince 

6.1.2. veszélyes anyag jele: - 

6.1.3. a felügyeletet gyakorló felelős: Péter Péter, hátsó műhely, 06202223333 

6.1.4. a veszélyes anyag mennyisége: - 

6.1.5. csomagolási módja: - 

6.1.6. védekezés módja: - 

6.1.7. egyéb veszélyek: - 

6.1.8. megjegyzés: - 

 

7. Központi elzárók, vezérlők 

7.1. Villamos áram központi elzárója: a recepcióval szemben 

7.2. Gáz központi elzárója: pince 

7.3. Kommunális vízhálózat központi elzárója: pince 

7.4. Ipari vízhálózat központi elzárója: - 

7.5. Tüzivíz-hálózat központi elzárója: pince 

7.6. Csapadékvíz-elvezetés központi kifolyója: - 

7.7. Elektromos vezérlő helyiség: a recepción 

7.8. Tűzjelző berendezés vezérlője: a recepción 

7.9. Beépített tűzjelző berendezés vezérlője: a recepción 

7.10. Füstelszívó berendezés vezérlője: - 
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7.11. Klímaberendezés vezérlője: 4. emelet Gépház 

7.12. Egyéb berendezések: 

 

8. Vízszerzési helyek: 

a Létesítmény területén tűzoltásra alkalmas vízforrás az alábbi helyeken található: 

8.1. föld feletti vízcsap: 1., 2., 3., 4., 5. emeleti tűzcsap 

8.2. tűzoltóvíz tároló: padlástér, 300 liter 

8.3. tűzoltásért felelős: Péter Péter, hátsó műhely, 06202223333 

8.4. egyéb megjegyzés: 

a Létesítmény területén kívül tűzoltásra alkalmas vízforrások az alábbi helyen találhatók: 

8.5. Síp utcai tűzcsap 

8.6. Alma utcai tűzcsap 

a Létesítmény tűzvédelmét szolgáló tüzi vízforrások működőképességéért és ellenőrzéséért 

felelős személy: Péter Péter, 06202223333 

 

9. Felelős vezetők: 

9.1. ügyvezető igazgató: Albert Imre, 06701119999 

9.2. műszaki vezető: Tamás Etel, 06702229999 

9.3. tűzvédelmi megbízott: István Balázs, 06301239876 

9.4. további címek, telefonszámok: - 

9.5. egyéb végrehajtási utasítások: -  

 

Budapest, 2009.01.03. 

 

Jóváhagyta: 

 

-------------------------                          -------------------------                         -------------------------------- 

 aláírás 1 s.k.                                         aláírás 2 s.k.                                      aláírás 3 s.k.  
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1-es számú melléklet: a Létesítményben lévő tűzoltó eszközök elhelyezkedése 

  



7 
 

A Tűzriadó tervben leírtat megismertem: 

Dátum Név Aláírás 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


