
4. melléklet

rŰzvÉnnlMl UTAsÍtÁs
(fu llégiumban lak k tészéte)

20fi

L tirz elleni védekezésr l, a m szaki mentést l és a t zolt ságt l sz l6 t996. é\'i )ooil.
tiirvény 15-16. $ _ ban meghatátozotttíÍzvédelmi ktitelezettség teliesítéséte a Nyíregyházi
Egyetem Campus Kollégiumában lak k tészéte kiadom az alábbi

ríjzvÉoBrMl UTASÍtÁst

Á jelen T zvédelmi Uasítás betattása a kolIégiumi lak ksz náta (aki a kollégium szoLgltatásaít
igénybe veszi) _ KoTELEZol
Á T zvédelmi Utasítás az Egyetelon Campus Kollégium egész tediletéte vonatkozik beleértve a
koltégiumi lak szobákat, vendégszobákat a folyos kat, Iepcs házakat és vizes blokkokat, udvad
pa&részeket és gépkocsi patkol kat.

Á koltégiumba vaI bek lt zéskot a kollégium szo\á|tatsait igenybe vev koteles ezen
Trizvédebni Utasítást áttanuLunányozni és a bentlak i megállapodásban nyilatkoznt at l"hog az
utasításban foglaltakat megéttette, és számáta k telez nek fogadja el és betatja.

A használatf a vonatko z t zv édelmi el ítás ok

A kollégiumi éptiletek helységeit csak a basználai engedáyben megállapított tendeltetésének
megfelel céka, a t zvédelmi tendelkezések maradéktalan betanása'mellett szabad hasznílni

A kollégiumi épiiletek helységeiben nem szabad olyan tevékenységet végezni, amely tizet, vagy
robbanást okoáat, vagy mások testi épségét veszélyezteti. Tilos olyan anyagokat elhelyezni"
amelyek indokolatlanul n<ivelik a helyiség(ek) triztethelését.

A szobákban h feileszt , h slugán betendezéseket nem lehet bevinni és használni (tezs ,
olaistit , medil forral , kenyéryfuít , szendvicsstit , carnptngf z ), kivéve a 4-es épiilet szobáiban
a beépített tezs használhato.

Áz engedélyezett behozott' vagy a kollegium által biztositott Í z eszk z ket lazát lag a

teakonyhákb an szab ad iizemeltetni.

Á teakonyhában iizemeItetett f z bo.endezés állald feliigyelete ahaszlálr kotelessége.

A folyos kon, lepcs házakban (menekíilési ríton) semmifáe berendezésg vagr egyéb tátgyat,
éghet alyagokatmég ideiglenesen sefir szabad elhelyezni.
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Á lakószoba haszníIőja köteles mindenkot gondoskodni artól, hogy a szoba elhagyása wtár- a
hűtőgep kivételével minden őla]ahaszníItvillamos betendezés fuamalalítása megtöfténien.

A koltégiumi helységekbe tíz-xobbanáweszélyes anyagokatbevinni szigorúan tilos.

A lakószobákban a dezodorok, hajlakko\ tűz-tobbalásveszélyes veszélyszimbólummal etlátott
tetmékek haszláIztakot ködiLl tekintőnek kell lenni, azokat csak hatásos szellőztetés mellett
szabadhasznílnikiilön figyelve a helységben lévó fiistétzékelő &zekenységére (téves tűzjelzés).

Á helyiségekben elhelyezetg biztosított tűzo|tő eszközök (tűzoltó késztiléke\ fali tűzcsapok)
helyet és használatát köteles mindenki megismemi, bozzáférbetőségét, használhaasőgát
folyamatosan bütosítani. A tűzoltó készülék basznőlata a tűzoLtő késztilék palástián olvasható.

Á menektilési utak ajtóit teljes szélességében bfumikot nyitható állapotban biztosíani kell.

Áz épiiletek, vész|$őntaetőt7tűzoltási felvonulási tettileten semmilyen gépjáúftűl nem patkolhat
mégideiglenesen sem.

Á kollégium tetiiletén a|akőszobabaszlőIőja,valamint az ljzemeltető feIelós azétt,bogy az ajtrln
lévő többnyelvű kiiitítési tetv (Menektilési útvonal, Tűzvédelmi tudnivalók), menekiilési űta1z az
aitó belső oldalán tllaldőan olvasható legyerr.

Á kollégiumi szolgáltatást igenybe velrő t(lz, vészhelyzet esetén a kstÁblázott menekiilési utat
köteles használni melyek abiztonsőg1,itányfénnyel megvilágítottvészkijánti ajtó}üoz vezetnek.

A tűzielző sziténa megszólalásakot minden kollégiumi lakó ktiteles a menekÍilési tefv
szetint az épületet fegJyelmezetten elhagynit

Á koltégiumba beköltözött kollégiumi lakó köteles az évenkénti kötelezően megtattandó tűziadő
gyakotlaton tészt verrni.

A doháryzással lcapcsolatos előítások:

Dohányozni a kollégiumi éptiletek egesz területén tilos! Dohányozni ktzátőhg^z ette vonatkozó
táblánaljelölt helyen a kollégiumi épiiletek ktjámtánát 5 méteméltávolabb lehet. Á kiielölt h"ly*
égő dohány neművel a kijelölt helyet elhag5mi nem lehet' Á dohányzó helyet basznáIő köteles
gondoskodni, hogy a cigatettavéget kellőképpen eloltsa, valamint az a gyűjtő edényzetbe keriiüiön
úgy, hogy ttizet ne okozzon. Egő dohány nemrít a hulladék g5rűjtőbe dobni tilos.
A lakószobákban, vendégszobákban (az őgyban, ablakon kihajolva, nyitott ablak mellett), a közös
helységekben (folyosó\ vizes blolil<), dohányozni szigoruan tilos!

Tűz esetén követendő magataftás

AKITŰzlriT Észs'rJ'',
a) azonnal jelezze telefonon, személyesen a kollégiumí főbeifuan' portaszolgálatnak/hotel

tecepció szo\őlanlk illetve e kömyezetében lévőknek Gl. szomszédos szobá\
folyosókon lévőknek) és a tűzoltóságnak
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Ko llé gium i p o ttaszolgáiat tele fo nsz ma:
Hotel fecepci telefonszámaz
Tíízolt ság:
Téves tÍlzielzés lemondás a a tÍÍnolt ság felé:

06 30 s09 9926
06 30 836 2II0 vag1r 06 42 599 427
105, 172
06 42 310 168

b)t zjelzés t&ténhet a kiépített t qelz betendezés kénjdzésad iának tnegnyomásával

Telefonon t tén ielzés esetén koz lni kell:
a) holvan a t z (pontos helyszín megjelolése és annak a megkozelítése)
b)mi ég (-ily* yag'rnellkom mennyiségben)
c) a keletkezettt z nagysága, tetjedeltne
d) embetáet van-e veszáyben
e) a be|elent nevét telefonszám t
Í) éttesítse, mentse a veszéIyeztetett teriileten tatt zkod kag és a tendelkezéste ílI

eszk<iz kkel a lehet ség szednt kezdje Íneg a t6z oLtáság illetve a kiiitítést a kihelyezett
kiiidtesi njzoknakmegfelel en

Egyéb szabáiyok
a) mindenki, akiaiasztast észlelte, k<jteles a k<imyezetében lév személyeket továtbbrlzszant
b)meg kelt gy z dni arr l hogy a szotnszédos szobákban észlelték-e, hallották-e a asztÁst,

ha azttaFasztabia, Íeltételezi, olyan informáci iut a tudomására,hogy a iasztás-kiabálás
ait dor mbolés ellenére a szobábal tatt zkodik valaki, azomal éttesítse a.

kollégiumi/hotel pottas zolgálatot,biztonsági t, t zohtás vezet t
c) keriile a pánikot, a t<im<irtilést a folyos kon az $t k et tt
d)legyen nyugodt, higadt, siemi kell' de a futás-rohanás cinmagában is pánikot kelthet
e) menekiiléste a kijelolt menek lési ríwonalat hasznáilja (szintenkénti helyszínrajzokon

jelolve)
f) a menekiilésben segíteni kelt a mozgásukban kotlátozott személyekeg sétiilt, sollkos,

tosszul lév személyeket
g) Áz épiiletet elhagyva, a kiielolt vészhelyzeti gyiilekezési helyte (az Egyetem udvarán a

Campus Ifultégium el tti teriilet) k ll menni, melyet csak akkot szabad elhagyni, ha a
t zoltásvezet (rivatásos t zo|t ),v^gy az általamegbízott személy megengedi.

h)a kollégium rV-es éptiletében lév biztonsági liftet kell hasznáitivészhelyzet/t z esetén.

i) Az Egyetem telies teniletén csak a kollégium fV_es épiiletében lév bíztonsági lift
használhat t z esetén.

Vészhelyzetek

Azorural értesítse apofiA szoLglatot,ha az a|ábbiak bátmelyikét észleli:

T z, rcbbanás, baleset, k<irnyezeti-tetmészeti katasztr fa, bombafenyegetés, demonstráci ,

sztájk, informatikai tendszer leállás4 biztonsági-t zidz rcndszetleállása, gázszag ésáelése, fiisg
vegyt artyag észlelése, folyadek' vegyszeÍ szivfugása-kifolyása, fen zés, jániány, gyanrís (oda nem
illQ anyagok-aískák - csomagok észlelése az éptilet-építmény valamelyik hetyiségében-tedi'letén,
I g , szakadt vezetélr' balesetveszélyes eszkoz \ gépek' tá,tsy*, épiiletek balesetveszélyes
szer'kezeti károsodása'

T zvédelmi szabályséttések és bítságiisszegek e59/2011(xII. 7) I(ormány tendele$
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MjT Tt""edehi előínás megszegése esetén, hatúzetidézettelő akkor a bfuság összeg 10.000,-
Ft - 1.000.000,-FLig tetjedhet.

). lfi2y(fleltnt előírás megszegése esetén, ha tiizet idézett e|ő és az oltási tevékenységben a
tűzolwság beavatkozísa is sziikséges a bírság összeg 20.000,-Ft _ l.000.b00-,-rt-ig' teriedhet.

3. Áki a megetőző tűzvédelmi tendelkezéseket, a jogszabíIybarr" jelen utasításban foglatt
előírásokat megszegi $i. a íu;nadó grakodaton való részvételt megtagadja, a kollégiumi
épiiletet nem hagyja eI a t(tziadő g5rakodatkor) a bírság összeg zo.oÓo'rt'- 6o.0oorFt-ig
tetjedhet.

4. Áki a tűzvédelmi eszközöket, betendezéseket (tűzoltó késztiléke\ fali tűzcsap, tűzjelző,
kézi jelzésadő, fiistétzekeló,tűz Eátlő ajtók) megtongőIje,működésképtelenné teszi, nem
a rendeltetésének megfelelően hasznáLja a bitsíg összeg 20.000,-Ft _ 60.o00,-Fcig
terjedhet.

5. A tűzoltóság beavatkozísának akadíIyozása (p1. szandékos késedelmes tűzielzés) esetrén a
bírság összeg 20.00Q-Ft - 2.000.000,-Ft-ig tetiedhet'

Á tűzvédelmi szabíIysze4ések esetén akjszabhatő hatósági bírságokon tírla NyftegyháziEgyeten
teljes tediletén a szabátlytalankodóval szemben ftásbeli frgyelmeztetést' fegyelmi e|1fuást &atmaz
azBgyretenvezetése.

Az a kollégiumi lakó, aki két írásbeli figyelmeztetésen - fegyelmi eljánáson trrl ismét
szabálytalankodik, a hatmadik fig5relmeztetést már nem kell kiadni a tészéte, hanem a kollégiumi
bentlakásinegállapodásátkellazonnúihatál\yalmegsziintetni.

Zfuőtendelkezés

Á fenti Tűzvédelmi Utasítás a mai naPon Iép IntőIyba.

A Tűzvédelmi Utasításban foglalt előítások nem' vagy nem megfelelő betattása esetén a
mulasztóval szemben felelósségre vonást kezdeményezek.

Nyftegyháza, 2077 .16i6 19.

Készítette:

zvédelmi szakteferens

(_

It. KvanczJ zsefIre
,Á
,qJ!,
t;\?
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