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A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kapuvári Polgári Védelmi
Irodája és Kapuvár Város Önkormányzatának tájékoztatója a különböző

veszélyhelyzetekben ajánlott magatartási szabályokról.

MIT TEGYÜNK TŰZ ESETÉN?

Néhány feladatot el kell végeznünk, hogy megelőzzük a tűz kialakulását:
 Vásároljunk egy megbízhatóan működő füstérzékelőt (tűz jelzésére), CO érzékelőt (gázkazán

hibájának jelzésére).
 Családunkkal nézzük meg közösen, tűz esetén merre tudunk a leggyorsabban a szabadba

menekülni a házunk (lakásunk) egyes helyiségeiből.
 Gyakoroljuk a menekülést. Tűz esetén a padló közelében (leguggolva, négykézláb) közlekedjünk,

mert itt biztonságosabb. A füst és a hő felfelé száll.
 Zárt térben soha ne használjunk benzint, gázolajat vagy hasonló gyúlékony folyadékot.
 A tűzveszélyes anyagokat csak jól szellőztetett helyen tároljuk, hőtermelő berendezésektől távol.
 Soha ne dohányozzunk, ne használjunk nyílt lángot, ha éghető folyadékkal dolgozunk.
 Tűzgyújtó eszközeinket (gyufa, öngyújtó, gázgyújtó stb.) tartsuk elzárva, gyermekek által el nem

érhető helyen.
 Ne dohányozzunk ágyban, ha betegek vagy álmosak vagyunk.
 Ne hagyjunk bekapcsolva elektromos készüléket, ha eltávozunk otthonról (teljesen kapcsoljuk ki a

TV-t, videót stb., ne hagyjuk készenléti üzemmódban sem).
 Ismerjük meg a lakóépületünkre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat.

Mit tegyünk tűz esetén?
Ha a ruhánk meggyulladt:
 Azonnal vegyük le, és cipőnkkel tapossuk meg, míg a tűz el nem alszik.
 Ha nem tudunk levetkőzni, akkor feküdjünk le a földre, hempergőzzünk meg, vagy terítsünk

magunkra lepedőt.
Ha tűz keletkezett a lakásunkban:
 Ellenőrizzük az ajtót, még mielőtt kinyitnánk. Ha a szobából ajtón akarunk menekülni, akkor még

mielőtt kinyitnánk, a kézfejünkkel ellenőrizzük az ajtó hőmérsékletét. Ha gyanúsnak találjuk,
óvatosan érintsük meg a kilincset. Soha ne az ujjunkat vagy a tenyerünket használjuk, mert
megéghet, és utána nem fogjuk tudni használni menekülésre vagy létramászásra.
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Teendők
meleg ajtó esetén
 Ne nyissuk ki!
 Meneküljünk az ablakon keresztül.
 Ha ez nem lehetséges, lengessünk az

ablakban fehér rongydarabot, kiabáljunk,
hogy észrevegyenek (esetleg hívjuk
mobiltelefonon a 105 segélyhívószámot,
mondjuk el a diszpécsernek, hol és milyen
veszélyben vagyunk).

hideg ajtó esetén
 Lassan, óvatosan nyissuk ki az ajtót, és

nézzük meg, hogy a tűz és a füst nem
akadályozza-e a menekülést.

 Ha nem tudunk ajtón át menekülni, akkor
csukjuk vissza, és válasszunk másik
útvonalat, például az ablakot.

 Tegyünk kendőt vagy sálat az orrunk, szánk
elé, és minél közelebb a padlóhoz, gyorsan
közlekedjünk.

Ha a lakótérben rekedtünk:
 Az ajtókat csukjuk be!
 A nyílásokat takarjuk el nedves ruhával!
 Felső szintről meneküljünk a tetőre!
 Ne ugorjunk ki az ablakon, a tűzoltók majd segítenek!
 Orrunkhoz szorítsunk nedves zsebkendőt!
 Az égő ruhaneműt nedves takaróval terítsük le

Riasztás:
 Szomszédok
 Tűzoltóság: 105
 Mentők: 104
 Segélyhívás: 112

Jelzés:
 a tűz pontos helye
 hány fő van veszélyben,
 mekkora a tűz, és mit veszélyeztet,
 van-e olyan tárgy, vagy anyag, ami

robbanást okozhat (gázpalack, kanna
benzin)

 adja meg nevét, telefonszámát.

Oltási szabályok:
 Sohase alkalmazzunk vizet:

o elektromos hálózatba kapcsolt
készülékek,

o tűzveszélyes folyadékok,
o forró fémfelületek,
o karbidok, tömény savak oltására.

 Ne menjünk a tűz közelébe, de ha szükséges,
akkor vizes rongyba burkolódzva (fejünkre
téve) kíséreljük meg az életmentést.

 Pánikot nem okozva tudassuk a tűz helyszínén
tartózkodókat a veszélyekről, segítsünk
mindenkinek kimenekülni a helyiségekből.

 Hagyjuk el a veszélyes területet
 Minden eloltott tűzről is azonnal értesítsük a

tűzoltóságot.


