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Tűzvédelmi Szabályzat 
3.3. Melléklet 

Tűzriadó Terv 
 

Budapest, VIII. Népszínház u. 8. 
 
 
A Tűzriadó Terv a Tűzvédelmi Szabályzat melléklete, egy példányát - a létesítmény alaprajzával 

kiegészítve - a tűzvédelmi anyagok gyűjtőjében kell elhelyezni, tűz esetén a tűzoltás vezető rendelkezésére kell 
bocsátani. 

A rajzon fel kell tüntetni a közművezetékek (víz, gáz, elektromos, stb.) központi elzáróit, illetve kapcsolóit, 
a tűzoltó-készülékek a tűzcsapokhoz való hozzáférés helyét, valamint a menekülési, menekítési útvonalakat. 

 
A tűz megelőzése és a keletkezett tűz oltása állampolgári kötelesség! 
 
A tűzeset alkalmával a veszélyben lévő emberek kimenekítése, mentése, a vagyoni javak mentése és a 

tűz oltásában való közreműködés, a mentésben való segítségnyújtás minden dolgozó, illetve minden állampolgár 
kötelessége. 

 

1. Tűzjelzés, riasztás 
 
A létesítmény területén tüzet észlelő dolgozó, hallgató köteles a rendelkezésre álló eszközzel (tűzjelző 

kézi jelzésadó benyomása, valamint hangos kiabálása: „Tűz van, Tűz van Tűz van”) jelezni a tüzet. 
 
Minden tűzesetet (még a magától elaludt, illetve a tűzoltóság nélkül eloltott tüzet is) az észlelő személy 

köteles személyesen, illetve megbízottja útján haladéktalanul jelenteni a Tűzoltóságnak a 112 telefonszámon. 
Amennyiben a 112 nem elérhető, a 105 segélyhívószám is hívható. 

 
Minden tűzesetről értesíteni kell a portaszolgálatot. A főportán minden nap 24 órában található portás, a 

hátsóporta hétfőtől-péntekig 05:30-22:00 között és szombaton 06:00-20:00 között üzemel. 
 

2. A tűzjelzésnek tartalmaznia kell: 
 

 a tűzeset (káreset) pontos helyét (cím, megközelítés), 

 mi ég, mi van veszélyeztetve, 

 mekkora a tűz terjedelme, 

 életveszély fennáll-e, 

 a tüzet jelző személy neve, 

 jelzésre használt telefon száma. 
 

3. Soron kívül értesítendő még: 
Amennyiben nem tartózkodik a helyszínen: 
 
Nyitrai László (műszaki igazgató): 06/20/339-8350 
Visnyei László (üzemeltetési csoportvezető): 06/30/474-3445 
Mérges Gábor (tűzvédelmi megbízott): 06/20/914-7291 
Jakab Judit (üzemeltetési csoportvezető helyettes): 06/70/399-2909 
Pintér Richárd (tűzvédelmi megbízott): 06/20/332-6140 
Főporta: 06/1/666-5300 
Hátsóporta: 06/1/666-5365  
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4. Az épület elhagyása, mentés 
 
Az emeleten lévő személyek a lépcsőkön keresztül a földszinti főbejáraton, a földszinti tereken 

lévő személyek az épület hátsó kijáratain keresztül hagyják el az épületet. 
 
A gyülekezési pontra (aszfaltozott parkoló, a volt kosárlabda pálya) érve rendezetten várják a 

kiérkező tűzoltókat. 
A portaszolgálat az épületek átvizsgálását megkezdik, a kiérkező tűzoltóknak jelentik, hogy meddig 

jutottak a felderítéssel, tartózkodik-e még ember az épületben és hol van a pontos tűzeset helye. A 
portaszolgálatnak és a karbantartó személyzetnek a közművek elzárását a lehetőségekhez mérten végre 
kell hajtani. 

 

5. A tűz oltásában való közreműködés 
 
A kiérkező tűzoltókat egy személynek várni kell, aki érdemi információkkal tud szolgálni! 
 
A létesítmény minden dolgozója - és minden állampolgár - köteles öntevékenyen, késedelem nélkül részt 

venni a tűzveszély elhárításában és a tűz oltásában. 
A tűz oltását csak a veszélyeztetett terület, helyiség teljes kiürítését és áramtalanítását, valamint a gáz 

elzárását követően lehet megkezdeni. 
 
Áramtalanítás: A főportahelységben található a tűzvédelmi főkapcsoló. Ezen kívül az „A” 

épületrész pinceszintjén lévő villamos kapcsolóhelyiségben a főkapcsoló. 
Földgáz elzáró az udvar hátsó sarkában a tömbfűtőmű oldalán található.  
 
A tűz oltását késedelem nélkül meg kell kezdeni az adott tűz oltására legalkalmasabb rendelkezésre álló 

eszközzel, tűzoltó-készülékkel. 
 
Tilos és életveszélyes bármilyen villamos berendezés, elektromos működtetésű gép, eszköz, továbbá 

tűzveszélyes folyadék tüzének vízzel történő oltása! 
Amennyiben lehetséges az épület áramtalanítását a legrövidebb időn belül el kell végezni.  
 
A tűzoltóság megérkezésekor a Tűzriadó Tervet lehetőség szerint a tűzoltás vezető rendelkezésére kell 

bocsátani, és segítséget kell nyújtani a pontos információk ismertetésével (elzáró szerelvények, elektromos 
főkapcsolók, biztosítékok helyei, stb.). 

 
A létesítményben a Tűzriadó Tervben foglaltak helyes végrehajtásáért, betartásáért, amennyiben a vezető 

nem tartózkodik a helyszínen, a mindenkori legmagasabb beosztású dolgozó a felelős. 
 
A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtása valamennyi dolgozó és tanuló kötelessége és évenkénti 

gyakorlatán kötelesek részt venni. 
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Népszínház u. 8. 
Pince szint 1. rajz 
 

180 fő 

Vízelzáró 



Óbudai Egyetem  Tűzvédelmi Szabályzat 3.3. Melléklet 
 

4/13 

Népszínház u. 8. 
Pince szint 1. rajz 
 
 

Villamos 

főkapcsoló 
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Földszint 1. rajz 
 

50 fő 

tűzvédelmi főkapcsoló 
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Földszint 2. rajz 
 
 

Gázfőelzáró 

Vízelzáró 

Fali tűzcsap 

Fali tűzcsap 

Fali tűzcsap 
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Galéria 
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Népszínház u. 8. 
1. emelet 1. rajz 
 
 

85 fő 

52 fő 28 fő 28 fő 49 fő 1 fő 31 fő 39 fő 9 fő 33 fő 33 fő 
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Népszínház u. 8. 
1. emelet 2. rajz 
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Népszínház u. 8. 
1. félemelet  
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Népszínház u. 8. 
2. emelet 1. rajz 
 
 

87 fő 
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Népszínház u. 8. 
2. emelet 2. rajz 
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Népszínház u. 8. 
3. emelet 
 


