MUNKAVÉDELMI KIVONAT
Készült a munkavédelemről szóló 1993.évi XCIII. Törvény és az Egyetem Munkavédelmi
Szabályzata és a kapcsolódó jogszabályok alapján
a SZIE Gödöllői Kollégiumok valamennyi lakója részére
A hallgató köteles:
− a biztonsága érdekében kapott tájékoztatásokat, ismereteket el kell sajátítani és
megfelelő biztonsággal alkalmazni,
− az elvárható kulturált viselkedést tanúsítani, fegyelmet, rendet, tisztaságot
megtartani, (szemetelés kerülendő az egyetemi és a kollégiumi épületek
környezetében is!),
− a kollégium házirendjét és az intézmények munkavédelmi előírásait betartani,
− a kollégiumban használatos eszközök (gáz-/villanytűzhely, mosógép, centrifuga,
vasaló, hajszárító, rezsó, mikrohullámú sütő stb.) helyes kezelésére ügyelni,
− balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni,
− a hallgató önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el, és nem alakíthatja át a
biztonsági berendezéseket,
Utasításként az alábbiakat szabályozom:
−

Az elektromos és egyéb vezetékhálózatba mindennemű beavatkozás (megbontás, szerelés)
tilos! A kollégium helyiségeiben (így a lakószobákban is!) az elektromos hálózaton bármilyen
munkát, illetve berendezés javítását kizárólag az erre jogosult villanyszerelő végezhet. Ez
vonatkozik a legkisebb munkákra, például az izzók cseréjére is

−

Világításra csak szabványos, minősített világítótestek használhatók. A lámpatestek buráit
eltávolítani, vagy arra, ahhoz bármit rögzíteni nem szabad. A világítási eszközök bármilyen
jellegű átalakítása, javítása nem megengedett, a meghibásodást azonnal jelenteni kell a
recepciónak.

−

Az elektromos készülékek vezetékeit megtoldani nem szabad, ezek, illetve az áramvételi
helyek (pl. konnektorok) meghosszabbítására csak szabványos (érintésvédelemmel ellátott)
hosszabbítók használhatók.

−

Csak szabványos, biztonságos, sérülésmentes, megfelelő állapotú gyári készülékek
működtethetők az elektromos hálózatról. A szobákban villanyfőzőt, hősugárzót, vasalót, és
egyéb hőfejlesztő készüléket, fogyasztót, tűzrendészeti és érintésvédelmi okokból használni
nem szabad, kivételt képeznek a kettősszigetelésű, illetve kézi és hordozható készülékek. (pl.
hajszárító, hajsütővas, szórakoztató elektronikai eszközök), amelyeket rendeltetésszerűen kell
használni.

−

A háztartási gépek használata során fokozottan be kell tartani a biztonságos használatra
vonatkozó, használati-kezelési útmutató előírásait. Főzésre nagyteljesítményű fogyasztót (pl.
rezsót, grillsütőt) használni csak az arra kijelölt helyen, állandó felügyelet mellett szabad.
Ezen készülékek felügyelet nélküli üzemeltetése tilos!

−

Nagy értékű elektromos eszközt mindenki csak saját felelősségére hozhat. A behozott
elektromos eszközökért a kollégium és a mindenkori üzemeltető cég semminemű
kárfelelősséget nem vállal. A szobákban rendszeresített tárgyakon túlmenően egyéb
berendezések a lakószobákban csak az Üzemeltetés által kiadott hozzájárulással használhatók.

−

Csak olyan elektromos berendezés használható, amely jól látható CE minősítéssel rendelkezik

−
−

A teakonyhai beépített sütőt csak állandó felügyelet mellett szabad használni.
A kollégium ablakpárkányait –különös tekintettel a külső ablakpárkányokra- tárolási célra
felhasználni balesetveszélyes, és tilos! Az ablakból bárminemű tárgy kidobálása szigorúan
tilos!
A kollégium külső falára, ablakaiba tárgyak kifüggesztése (pl. transzparensek) csak külön
kollégiumigazgatói engedéllyel történhet.

−

A kollégium épületének valamennyi helyiségében, és az épület bejáratától számított 5 m-es
távolságon belül dohányozni TILOS!

−

A kollégium területén és az épületekben drogot/droghatású készítmény fogyasztani TILOS!

−

A helyiségekben nem szabad olyan tevékenységet végezni, amely balesetet, tüzet, vagy
robbanást okozhat.

−

A háztartási gépek használata során, fokozottan, be kell tartani a biztonsági és használatikezelési utasítás előírásait. Balesetveszélyes berendezésekről kérjük, minden esetben tegyenek
bejelentést! Továbbá a kollégiumban történt bármilyen legkisebb rendellenességet (balesetet,
tűzzel járó tevékenységet, elektromos jellegű, vagy más testi épséget veszélyeztető
meghibásodást, rongálást) minden lakó, bérlő köteles azonnal jelenteni a recepciósnak.

−

A kollégium épületeiben, és berendezési tárgyaiban okozott kárért (pl. rongálásért) minden
lakó anyagi felelősséggel tartozik.

−

A kollégiumban semmilyen állat nem tartható (kutya, macska, madár, hörcsög stb.) illetve
nem létesíthető akvárium, terrárium, még ideiglenesen sem.

−

A kollégium területén, az épületekben közbiztonságra veszélyes anyag, tárgy, technológia,
állat, nem tartható, nem használható.

−

Saját- és mások testi épségének veszélyeztetése, pl. épületekből kimászás, építési- és
üzemeltetési-, oktatási technikai eszközök rendeltetéstől eltérő használata tilos! (dobálás,
rongálás stb.)

−

A kollégium területén történt minden balesetet, sérülést, rosszullétet, haladéktalanul be kell
jelenteni a kollégium gondnokának, távollétében a portásnak és a portán található baleseti
jegyzőkönyvben rögzíteni kell az eseményt. („C” és „G” kollégiumok esetében) Az „A-B-DE-F” épületek esetén jegyzőkönyv felvételének helye munkaidőben B épület 45 iroda),
munkaidőn kívül a recepció.

−

Az elsősegélynyújtó felszerelések a recepciókon kerültek elhelyezésre.

−

A kollégiumi épületek közötti közlekedés során köteles a közúti közlekedés szabályait
betartani!

−

Tilos minden olyan magatartás, amely a jelen utasítással, valamint a kollégiumra vonatkozó
Házirenddel, az Egyetem Tűz-és Munkavédelmi Szabályzatának, előírásaival ellentétesek.

−

Az utasításban foglaltak betartásáért valamennyi a kollégiumban lakó, és engedéllyel ott
tartózkodó személy a felelős.

A kollégiumi tagsági jogviszonyból származó kötelezettségeit – Kollégiumi Bentlakási
Szerződésben, Házirendben és a tűz, baleset- és munkavédelmi szabályzatokban szereplő
kötelezettségek – megszegő hallgató a szabályzat alapján fegyelmi eljárás alá vonható.
A kivonat ismerete nem helyettesíti a munka- és tűzvédelmi jogszabályok és az egyetemi
szabályzatok ismeretét.

Gödöllő, 2015. április 04.

Bodzánné dr. Ágota Gabriella
kollégiumi igazgató

