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A gyakorlat célja:
- A kiürítésre vonatkozó jogszabályi előírások, követelmények ismertetése;
- Az intézmény tűzvédelmi szabályzatában és tűzriadó tervében 

meghatározott feladatok ismertetése;
- Az egyes osztályok – szakterületek személyi állományának ismereteinek –

feladatainak egységes rend szerinti meghatározása;
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feladatainak egységes rend szerinti meghatározása;
- Egy esetlegesen bekövetkező tűzeset  során a követendő magatartási –

szakmai feladatok tisztázása;
- A kijelölt osztályok – szakterületek vezetőinek – beosztottainak, 

közreműködőinek felkészítése a megváltozott körülmények közötti feladat 
ellátásra;

- A kijelölt osztályokon – szakterületeken feltételezett helyzet ismertetése;
- A felmerülő kérdések tisztázása.



JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

1996. évi XXXI. trv. – a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról – 18-19. §;

9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 
– 5. sz. melléklet II. fejezet 10. bekezdés;

30/1996. (XII.6.) BM rendelet – a tűzvédelmi szabályzat készítéséről – 4. §;
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28/2000. (X. 11.) EüM rendelet – a t űzvédelem és a m űszaki mentés 
egészségügyi ágazatra vonatkozó különös szabályairól –

2. § Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője (a továbbiakban: vezető) gondoskodik: a) a Tv.-ben 
meghatározott esetben az intézmény tűzvédelmi szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) és 
tűzriadó tervének elkészítéséről, naprakész állapotban tartásáról, az azokban foglalt 
rendelkezések betartásáról, szükség szerinti gyakoroltatásáról;

3. § (1) b) a betegek kimentésére rendelkezésre álló helyi, illetve a ténylegesen szükséges 
létszámra, különös tekintettel a mozgásképtelen vagy korlátozottan mozgásképes személyek 
kimentésének módozataira és a befogadó hely megjelölésére;       



Tűzvédelmi Szabályzat
I. fejezet – 5. pont – az osztályvezetők, osztályvezető főorvos tűzvédelmi 

feladatai
IV. fejezet –1. pont – a tűz jelzése;

– 2. pont – a tűzjelzést követő teendők
VI. fejezet – 10. a)-b) pont – közlekedési – menekülési utak

– 23. pont – felvonók használatának tűzvédelmi szabályai
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– 23. pont – felvonók használatának tűzvédelmi szabályai

Tűzriadó Terv
3. pont – tűz jelzése;
4. pont – a tűzjelzés módja;
5. pont – menekülés – mentés rendje (7-8-9. oldal) 
9. pont – a tűzriadó tervben foglaltak megismerése, gyakorlása.
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Kivonat a tűzriadó tervből: 5. pont – menekülés – mentés rendje (7-8-9. oldal) 

Értesítés rendje:
Területileg Illetékes Hivatásos önkormányzati tűzoltóság: 

Fővárosi Tűzoltó parancsnokság:1081 Bp., Dologház u. 1-3., 459-2300, 105,   112,
Zuglói Tűzőrség 1149 Bp. Egressy út 114-116. 459-2314, 105,   112

Intézményi vezet ők:Intézményi vezet ők:
A tűzesetről a körülményektől függően a lehető leggyorsabban még az alábbi személyeket kell 

értesíteni. 
Dr. Gusztonyi Ágnes Főigazgató 30106-30-471-2086
Gulyás Antal Főigazgató gazdasági helyettese 39206-20-919-8656
Klenovszki József  Műszaki osztályvezető 31006-30-689-420
Aradi Mihály Tűzvédelmi előadó 30806-30-689-4103

Valamint: villanyszerelőt;
porta szolgálatot;
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Kivonat a tűzriadó tervből: 5. pont – menekülés – mentés rendje (7-8-9. oldal) 
Igénybe vehet ő állomány:   Vészhelyzet esetén 0-24 órában az aláb bi létszám mozgósítható* 

/telefonszámok a mindenkori ügyeleti listában/

3. emeleten 2 fő

gyermek intenzív

2 fő 4

Diagnosztikai

szárny

Főépület

Bal oldal

Főépület

Jobb oldal

Műtőépület Összesen

2. emeleten

1. emeleten

Egyéb helyen

Mindösszesen

1 fő

asszisztens

1 fő 

asszisztens

2

gyermek intenzív

2 fő ápoló

1 fő orvos 

2 fő ápoló

7

2 fő ápoló

1 fő ápoló

5

1 fő orvos

8 fő ápoló

1 fő műtősnő

1 fő aneszt. assz.

1 fő labor ügy.

1 fő műtősegéd

1 fő betegszállító

14

5

14

5

28
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A tűzjelzés módja – a mentés rendje:

Belső tűzjelzés : szóban, illetve házi telefonon, a tűzjelző rendszer kézi jelzésadóján
keresztül

Küls ő tűzjelzés : Vezetékes, vagy mobil telefonon
Tartalma:
• a tűzeset pontos helye (cég neve, címe, az égő épület jellege),
• a tűz kiterjedésének nagysága,• a tűz kiterjedésének nagysága,
• milyen anyag ég, milyen anyag vagy épület van veszélyeztetve,
• emberélet van-e veszélyeztetve,
• a tűz helyszíne hogyan közelíthető meg,
• a tüzet jelző személy neve, tartózkodási helye, a tűzjelzésre használt telefon száma, 
• minden egyéb adat, melyet a tűzoltóság kér.

Tűz esetén az oltás vezetője - parancsnoka - a műszaki osztály részéről adott 
ügyeletvezető. Utasításukat minden munkavállaló és a létesítményben 
tartózkodó személy köteles végrehajtani, illetve ők azok a személyek, akitől 
mint parancsnoktól a vonulós tűzoltók parancsnoka átveszi az irányítást. 
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Az épületek elhagyásának módja:

Az épületeket a menekülés útirány jelző rendszer által megadott irányban, a helyszínrajzon 
jelölt kijáratokon kell elhagyni.

A mozgáskorlátozott, illetve mozgásképtelen személyek menekítése a személyzet aktív 
segítségnyújtásán alapul. 

Az ágyhoz kötött személyek menekítésénél a Diagnosztikai illetve a Műtőépületbe vezető 
átjárókat kell elsődlegesen használni és másik tűzszakaszba menekíteni. 

A tűz által érintett épületszárnyban lévő személyzetből mentési csoportot kell szervezni, A tűz által érintett épületszárnyban lévő személyzetből mentési csoportot kell szervezni, 
melynek feladata a veszélyhelyzet felderítése, a személyek menekítése és a kezdeti 
tüzek oltása. A személyek a kapott utasításokat haladéktalanul, vonakodás nélkül 
kötelesek végrehajtani. 

A mentésben résztvevők csak olyan helyre menjenek be, ahol füstmérgezéstől, életük, testi 
épségük veszélyeztetésétől nem kell tartaniuk.

A mentési csoport vezetője a helyszínen tartózkodó legmagasabb beosztású munkavállaló. 
Szükség esetén a szomszédos épületszárnyban levő személyzetet is igénybe kell venni a 

közvetlenül veszélyeztetett épületszárnyban elhelyezett betegek kimenekítésére. (az 
igénybevétel megszervezése a két osztály helyszínen tartózkodó legmagasabb 
beosztású vezetőjének a feladata)



Az épületek elhagyásának módja:

Diagnosztikai épületszárny (I. és II. ütem) esetén vegyék figyelembe: 

Ebben a külön tűzszakaszt képező épületszárnyban 2-2 biztonsági felvonó üzemel 1-1 
túlnyomásos lépcsőházban. 

Ez az épületszárny automatikus tűzjelző berendezéssel is el van látva. A tűzjelző 
berendezés átjelzéssel működik a XIV. kerületi Tűzőrség felé 1 perces 
késleltetéssel. 

A két épületszárnyban a tűzjelzéssel egy időben bezáródnak a túlnyomásos lépcsőház 
ajtói melyek ezután kézzel nyithatóak - megindul az elszívás és a két 
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ajtói melyek ezután kézzel nyithatóak - megindul az elszívás és a két 
lépcsőházban a túlnyomás létrehozása.

Tűzriadó esetén mindenkinek - a fekvő betegeket segítséggel elszállítva - a túlnyomásos 
lépcsőházba, majd innen a szabadba kell távozniuk.

A Laky Adolf utcai portán a 155-ös mellék arra a célra létesült, hogy tűzjelzés esetén az 
épületben lévő munkatársak ezen a számon érdeklődhetnek a valós helyzetről, a 
tűz helyéről a portaszolgálatot ellátó munkatárstól.

A főépületen és a diagnosztikai épülettömbön kívül keletkezett és azt nem veszélyeztető 
tüzek esetében a betegek menekítésével kapcsolatos feladatokat nem kell 
végrehajtani.
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Ambulancia:
A járó beteg ellátási területen a beteg, WC felöl égésre utaló jelet – füstöt - tapasztal, 

melyet a recepciós pultnál lévő nővérnek jelzett!
Feltehetően egyik beteg szabálytalan dohányzása miatt!

Feladat:
Az intézkedést az ambulancia vezetője köteles megtenni;
A portaszolgálat értesítése – 1 fő rendész segítségül hívása rendfenntartás céljából; 
A rendelés megszakítása – a recepciós nővér és a rendész irányításával a D/1-es A rendelés megszakítása – a recepciós nővér és a rendész irányításával a D/1-es 

füstvédett lépcsőház felé a járóképes betegek irányítása;

A mozgásukban korlátozott betegeket – kísérőjükkel együtt – a biztonsági lift felé 
irányítani;

A rendész feladata, hogy megakadályozza a torlódás kialakulását, illetve, hogy csak azok 
használják a liftet akik valóban mozgásukban korlátozottak;

Amennyiben lángjelenség is van a tűzoltásra való intézkedés megtétele, rendelkezésre 
álló tűzvédelmi eszközzel a tűz oltásának megkezdése;

Az eszközöket, és azok helyét a kiürítési ábra mutatja;

Ha szükséges a portaszolgálat irányítás mellett a teljes épület kiürítése, a helyszín 
biztosítása!!!
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• Igazgatási épület:
• A teakonyhában a kenyérpirító bekapcsolva maradt, minek következtében az füstölni kezdett.
• Feltehetően felügyelet nélkül üzemeltette az egyik dolgozó!

• Feladat:
• Az intézkedést az észlelő személy köteles megtenni;
• A portaszolgálat értesítése – 1 fő rendész segítségül hívása a helyszín biztosítása céljából; 
• A dolgozók riasztása, áramtalanítás;

• Az épület két irányból is lehagyható:
a) a mindenki által ismert főbejáraton át – itt első sorban az adott folyosó szakaszon 

dolgozók
b) a műszaki iroda felöli folyosón pedig az ott dolgozók  
c) az egyes irányok felcserélhetők a helyezetnek megfelelően, vagyis a veszélyeztetett 

területről a biztonságos irányba kell irányítani a dolgozókat;

• A rendész feladata a tűzoltóság értesítése és a helyszín biztosítása;

• Amennyiben lángjelenség is van a tűzoltásra való intézkedés megtétele, rendelkezésre álló 
tűzvédelmi eszközzel a tűz oltásának megkezdése;



 

Tűzriadó gyakorlat„C” - épület
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• Központi Labor:
• A fertőtlenítő szerrel (sebbenzin) letisztított eszközről párolgó éghető folyadék 

elektromos hiba következtében égni kezdett.
• Feltehetően technológiai meghibásodás miatt!

• Feladat:
• Az intézkedést a laborvezető köteles megtenni;
• A portaszolgálat értesítése – 1 fő rendész segítségül hívása a helyszín biztosítása 

céljából; céljából; 
• A dolgozók riasztása, a még ott lévő éghető folyadék eltávolítása, áramtalanítás; 
• A rendész feladata, hogy megakadályozza az illetéktelen személyek megjelenését;
• A dolgozók D/1-es füstvédett lépcsőház felé irányítása;

• A rendész feladata a tűzoltóság értesítése és a helyszín biztosítása;
•
• Amennyiben lángjelenség is van a tűzoltásra való intézkedés megtétele, 

rendelkezésre álló tűzvédelmi eszközzel a tűz oltásának megkezdése; 
• Az eszközöket, és azok helyét a kiürítési ábra mutatja;
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• Idegsebészet-D osztály:
• Kórteremben az engedéllyel tartott elektromos – hálózati csatlakozású rádió, 

csatlakozója füstölni kezdett;
• a beteg a nővérhívó segítségével jelzett az ügyeletes nővérnek!

• Feladat:
• Az intézkedést az osztályos orvos köteles megtenni; 
• A hibás elektromos eszköz áramtalanítása, kihúzása;

• A beteg helyzetének stabilizálása, amennyiben járó képes úgy átmenetileg másik 
kórterembe, vagy az A/1 épület 2. emeletére történő átkísérése;

• Ha az osztály több kórtermét is érinti a káresemény, úgy a beteg(ek) A/1 épület 2. 
emeletére történő - szabad kórtermeibe - való áthelyezése, vagy átmeneti védett 
térbe; 

A kórterem – osztály kiürítése – az útvonalat a kiürí tési ábra mutatja!
• Az útvonal D/2 ép. 3. emeleti folyosó – D/1-A/1 épületet összekötő füstvédett 

lépcsőház – biztonsági lift a mozgásukban korlátozottak-ággyal történő átszállítás 
esetén – A/1 ép. 2. emelet – A/1 ép. 2. emeleti osztály szabad kórtermeiben való 
elhelyezés;

• Amennyiben lángjelenség is van a tűzoltásra való intézkedés megtétele, 
rendelkezésre álló tűzvédelmi eszközzel a tűz oltásának megkezdése; 

• Az eszközöket, és azok helyét a kiürítési ábra mutatja;
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D/2 épület 3. emeletről – A/1-D/2 épület lépcsőház
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Műtő:
Műtét közben a használt elektromos eszköz hálózati csatlakozója füstöl, égésre utaló 

jelet tapasztal az egyik közreműködő személy!

Feladat:
- Az intézkedést a műtétet vezető szakorvos köteles megtenni;
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- A beteg helyzetének stabilizálása;
- A hibás elektromos eszköz áramtalanítása – a hálózatról való leválasztása;
- Amennyiben lángjelenség is van a beteg tűzzel szembeni védelmére való intézkedés;

Ha szükséges!

- A rendelkezésre álló hordozható tűzoltó készülék – CO2 - oltó – használatára való 
intézkedés; 

- A rendelkezésre álló steril lepedő-takaró, lángmentesített tarkaró használatának 
szükség szerinti elrendelése;

- A műtő kiürítése!!!
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Intenzív osztály:
Kórteremben a világítótest füstöl, égésre utaló jelet tapasztal a beteg, 

melyet a nővérhívó segítségével jelzett az ügyeletes nővérnek!

Feladat:
Az intézkedést az osztályos orvos köteles megtenni;
A beteg helyzetének stabilizálása;A beteg helyzetének stabilizálása;
A hibás elektromos eszköz áramtalanítása, lekapcsolása;
Amennyiben lángjelenség is van a tűzoltására való intézkedés 

megtétele;
Ha megoldható a beteg(ek) szomszédos kórterembe való áthelyezése, 

vagy átmeneti védett térbe;
Ilyen lehet például az A/4 ép. 2. emeleti kis intenzívre való áthelyezés;

A kórterem – osztály kiürítése!!!
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További feladatok

• A most megtartott felkészítés alapján valamennyi érintett osztály –
szakterület vezetője, a részükre elkészített anyagból saját állományát a 
gyakorlat napjáig köteles felkészíteni;

• A felkészítés során jelöljenek ki olyan személyeket akik a gyakorlat • A felkészítés során jelöljenek ki olyan személyeket akik a gyakorlat 
végrehajtásában közreműködnek mint végrehajtók;

• Ezen személyek névsorát 2011. június 28 –ig adják le Aradi Mihály Úr 
részére – írásban; 

• A felkészítésről az átadott jelenléti ívvel igazolják az érintettek 
kioktatásának megtörténtét, melyet a gyakorlat napján déli 12 óráig kell 
leadni Aradi Mihály Úr részére;



Kijelölt osztályok – szakterületek, a gyakorlás ideje:

Főépület: 1.  Műtő          (M3)                   2011. 06. 29. 14,00

2.  Intenzív      (A/4/1-M/1)        2011. 06. 29. 14,00

Diagnosztika
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Diagnosztika
D/1     3.  Ambulancia      (D/1/2)      2011. 06. 28. 14,00

4.  Központi labor   (D/1/3)     2011. 06. 30. 14,00

D/2      5.  Idegsebészet-D (D/2/3)     2011. 06. 30. 14,00

Igazgatási épület                                    2011. 06. 28. 14,00



Kérdések
Konzultációs lehetőség
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Konzultációs lehetőség



Köszönjük a figyelmet.

Eredményes felkészítést, és gyakorlat 
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Eredményes felkészítést, és gyakorlat 
végrehajtást kívánunk. 


