TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT KIVONAT
a SZIE Gödöllői Kollégiumok valamennyi lakója részére

1.

A Tűzvédelmi szabályzat megtekinthető:
- a kollégiumi igazgatóságon,
- az üzemeltetési igazgatóságon,
- a kollégiumi portán

2.

Telefonszámok:
Tűzoltóság: 105, 06/28/528-700
Mentők:
104
Rendőrség: 107
Kollégiumi Igazgatóság: 06/28/522-000 1061, 1070, 1071-es mellék
Kollégiumi porta:
„F” 06/28/522-000 3715-ös mellék
„B”, 06/28/522-000 1065-ös mellék
„G”, 06/30/958-2887

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 büntető eljárás kezdeményezhető.

4. A főzőkonyhák használata

- A Konyhákban 1 (vagy több) lapos elektromos főző van beépítve.
- A főzőlapok használata előtt szemrevételezéssel meg kell állapítani a berendezés
épségét, használhatóságát. Sérült eszközt tilos használni.
- Elektromos berendezéseken és vezetékeken szerelést, javítást csak a kollégium által
megbízott szakképzett szerelő végezhet,
- A konyhából, valamint a 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 őrizetlenül hagyni tilos!
- 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 főzőlapokat rongálni, kézelőgombjait elvinni szigorúan tilos!
5. TŰZ ESETÉN

- Az épületben tartózkodóknak (dolgozóknak, vendégeknek egyaránt) kötelessége a
menekülési útvonalakat megismernie.
- Kötelessége továbbá, hogy aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, vagy
ezekről tudomást szerez, azonnal hívja fel a közelben tartózkodó személyek figyelmét
a veszélyhelyzetre (pl. tűz van az 1. emeleten felkiáltással), hogy a veszélyeztetett
területet idejében el tudják hagyni. Ha van kiépített tűzjelző rendszer annak kézi
jelzésadóját is használni kell.
A tűzesetet jelezni kell:
- Telefonon keresztül a 105-ös segélyhívó vagy a 06-28-528-700 telefonszámon a
Tűzoltóságnak,
- A kollégiumi portát és a főportát is értesíteni kell (főporta mellékszáma belső vonalon
1361, vagy 06-30-922-2160),
- A telefonok meghibásodása esetén személyesen a Tűzoltóságnak.
- Mindenki köteles a tűzoltásban, a műszaki mentésben (ellenszolgáltatás nélkül)
életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, ha
szükséges adatok közlésével részt venni. A kezdődő tűz eloltására a folyosókon
kijelölt helyeken poroltó készülékeket, valamint a C épületben fali tűzcsapok vannak
elhelyezve. (A G épület tűzcsaphálózatát csak a tűzoltóság használhatja, mivel nincs
nyomás alatt) A C épületben a tárolására használt szekrények üvegét be kell törni (a
kulcs a szekrényben van)!
- Életveszély esetén a veszély mérlegelése után kezdje meg a veszélyeztetett személyek
mentését, ha szükséges elsősegélyben részesítését!
AZ ELOLTOTT VAGY BEAVATKOZÁS NÉLKÜL ELALUDT TÜZET IS
JELENTENI KELL, és a kár helyszínét a szemle, vizsgálat befejezéséig változatlanul kell
hagyni.
6.

A kivonat ismerete nem helyettesíti a Tűzvédelmi jogszabályok és az Egyetemi
szabályzatok ismeretét.
7.

Gödöllő, 2015. március 17.

Bodzánné dr. Ágota Gabriella
kollégiumi igazgató

