TŰZ- ÉS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT
A szobákban lévő anyagok tűzveszélyessége miatt ezen helyiségekben elektromos
melegítőeszközöket (rezsó, hősugárzó, stb.) használni tilos.
Az épületben dohányozni TILOS! Dohányzásra kijelölt hely: a kollégium udvarán található. A
lakószobákban tilos a dohányzás!
Amennyiben valaki tüzet észlel, állampolgári kötelessége azt azonnal jelenteni a portásnak,
információt adva a tűz helyéről, méretéről, esetleg okáról. Az illetékesek értesítése és a riasztás a
portás feladata. A riasztás észlelésekor a tűz eloltásával és a mentéssel foglalkozókon kívül
mindenkinek fegyelmezetten el kell hagynia az épületet az első, illetve a hátsó lépcsőházon keresztül.
A tűz oltását segítségkérés nélkül csak akkor szabad megkezdeni, ha annak eloltását a
rendelkezésre álló eszközök lehetővé teszik.
Beavatkozás során első feladat az életmentés. Égő embert pokróccal, köpennyel, lepedővel
vagy zuhannyal oltsunk el! A tűz oltására minden lépcsőfordulóban poroltó áll rendelkezésre. Kisebb
terjedésű, illetve elektromos tűz esetén csak a poroltót lehet használni. Nagyobb méretű elektromos tűz
esetén víz csak áramtalanítás után használható az oltáshoz.
Csak ép vezetékkel és csatlakozóval rendelkező, nem zárlatos eszközt szabad használni.
Bármely meghibásodást a portán lévő „hibafüzetek”-be kell beírni. A hibás eszközök javítását csak
szakképzett, és ebben a munkában jártas dolgozók végezhetik.
Ha valakit gondatlanságból, figyelmetlenségből nagyobb áramütés ér, az áramkörből való
kiszabadítása után helyezzük nyugalomba, s azonnal hívjuk a mentőket.
Hűtés, és egyéb célból az épület ablakaiba mindennemű étel, ital elhelyezése tilos
(balesetveszély). Hűtés céljára a hűtőszobákban elhelyezett hűtőgépek szolgálnak.
A tűzvédelmi szabályok és előírások megszegői ellen szabálysértési eljárást lehet indítani.
Szabálysértést követ el:
a) aki a tűzmegelőzési rendelkezéseket nem, vagy nem megfelelően hajtja végre,
b) tüzet észlel, s azt nem jelenti az illetékeseknek,
c) a tűz oltásában való közreműködést megtagadja, a tűz oltását akadályozza, vagy az eredményesség
érdekében szükséges felvilágosítást nem adja meg,
d) a tűzoltási célra szolgáló felszerelést rendeltetésétől eltérő célra használja, illetve kijelölt helyéről
eltávolítja.
Tűz keletkezése esetén a vétkesség mértékétől, illetve a keletkezett kár összegétől függően a vétkes
személy ellen az illetékes hatóságok bűnvádi eljárást is kezdeményezhetnek.
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