TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT KIVONAT
a SZIE Gödöllői Kollégiumok valamennyi lakója részére

1.) A TŰZVÉDELMI HÁZIREND megtekinthető:
- a kollégium gazdasági osztályán,
- az épületek felelőseinél,
- a kollégiumi portán
2.) Telefonszámok:
Tűzoltóság: 105
Mentők:104
Rendőrség: 107
Kollégiumi Igazgatóság:
Kollégiumi porta:

0628/522-000 1060, 1061, 1070, 1071-es mellék
„F” 0628/522-000 3715-ös mellék
„B”, 0628/522-000 1065-ös mellék
„G” 0630/958-2887

3.) Lakószobák használata:
- A szobákban állandó rendet, tisztaságot kell tartani, a berendezéseket, használati tárgyakat
úgy kell elhelyezni, hogy tűz esetén a helyiség elhagyását ne akadályozzák.
- A lakószobákban nem szabad olyan tevékenységet folytatni, (tűzveszélyes folyadékkal ruhát
tisztítani, stb.) amely tüzet, vagy robbanást okozhat.
- A szobákban saját elektromos készüléket (vasaló, hősugárzó, merülőforraló, kenyérpirító,
grillező, stb.) nem használhatnak.
- Dohányozni a kollégiumban tilos!
- Elektromos vezetékeken szerelést, javítást csak szakképzett szerelő végezhet, szobából való
eltávozás esetén a világítást le kell kapcsolni.

-

Óvni kell a tűzvédelmi eszközök, berendezések működő képességét, és a
rendeltetésétől eltérő célra azokat tilos használni. A hallgató az általa szándékosan
okozott kár megtérítésére kötelezhető! Súlyosabb esetben ellene fegyelmi
szabálysértési vagy bűntető eljárás kezdeményezhető.

4.) A főzőkonyhák használata
A Konyhákban 1 (vagy több) lapos elektromos főző van beépítve.
Elektromos vezetékeken szerelést, javítást csak szakképzett szerelő végezhet, szobából való
eltávozás esetén a világítást le kell kapcsolni.
A tűzhely használata előtt győződjön meg arról, hogy a tűzhely tűzveszélyességi szempontból
használható-e (közelében nincs-e éghető anyag).
A főzőhelység ajtaja állandón legyen nyitva.
Főzés, melegítés közben a tűzhelyet ne hagyja őrizetlenül!
Az ételkészítés befejezése után a főzőlapot áramtalanítani kell, a tűzhelyet meg kell takarítani
az esetleges szennyeződésektől, a villanyt le kell kapcsolni.
A szemétgyűjtő zsákba ne dobjon éghető gyúlékony ételmaradékot, anyagot (zsír, olaj, stb.)
A főzőlapok kezelőgombjait ne vigye el.

5.) TŰZ ESETÉN
- A portát azonnal értesíteni kell (akkor is, ha már a tüzet eloltották) személyesen vagy

telefonon. A tűzoltóságot is értesíteni kell.
- Szíveskedjen környezetét figyelmeztetni, és a tűzjelző rendszert működésbe hozni a
folyóson elhelyezett kézi jelző használatával ott, ahol automatikus tűzjelző rendszer nem
üzemel (C és G kollégiumok).
- A folyosókon a kijelölt helyeken elhelyezett poroltó készülékeket, fali tűzcsapokat tűz esetén kell
használni! A C épületben a tárolására használt szekrények üvegét be kell törni (a kulcs a
szekrényben van)!
- Életveszély esetén kezdje meg a veszélyeztetett személyek mentését, elsősegélyben

részesítését, és biztonságba helyezését!
6.) AZ ELOLTOTT TÜZET IS JELENTENI KELL, és a kár helyszínét a szemle, vizsgálat
befejezéséig változatlanul kell hagyni.
Gödöllő, 2015. április 30.

Bodzánné dr. Ágota Gabriella
kollégiumi igazgató

