5. melléklet

rŰzvÉplnrnnt uresÍtÁs
(Száll vendégek szét)

zin

A tfu elleni védekezéstl, a m szaki mentést l és a tífuolt ságt l sz6l t996. é\d )ooil.
ttirény 15-t6. $ - ban meghatátozottt ÜIédelmi kiitelezettség teliesítésétea Nyítegyházi
Egyetem Campus Kollégiumába és a Bessenyei Hotelbe étkez száll vendégek tészéte
kiadom azalá' lbi

ríjzvÉDELMIUTAsÍIÁST

Á

a
KÖTELEzil

jelen Trjzvédelmi Utasítás betatása

szo7gllatásattigenybe veszi) _

száll vendégek szárnáta ("ki

"

kollégium/hotel

Á

Trizvédelmi Utasítás az Egyetem Campus Ko[qgium és Bessenyei Hotel egész tediletéte
vonatkozik beleétr'e a kollégiumi Lak szob kat, vendégszobákat a folyos kat, lepcs házakat és
vizes blo}ikokat, udvad par:ktészeket és gépkocsi patkol kat'

Á

kollégium/hotel szo|gíItatásut igénybe vev ktiteles ezeÍl T zvédelmi Utasítást
áttanulmányozni és a beielent lapon nyilatkoznian |,hogy az utasításban foglaltakat megér.tette,
és számáxa kotelez nek fogadja el és betartja.

A hasznáiatta vonatkoz

t

zvédelmi el ítások

Á

ko[égiumi éptiletek/hotel szobák helységeit csak a hzsználai engedélyben megállapított
rendeItetésének megfelel cé)n', a t zvédelmi tendelkezések maradéktalan betattÁsa mellett
szabaá,használni

Á kollégiumi épiiletek lak

szobáiban/bote| szobákban nem szabad olyan twékenységetvégezni"
amely tiizet, vagy robbanást okozbat, vagy tnások testi épségétveszélyezteti. Tilos o|yan
anyagolat elhelyezni, amelyek indokolatlanul n<ivelik a helyiseg(ek) t zterhelését.

szobákban h fejleszt , h sugátz betendezéseket nem lehet bevinni és használrri (tezs ,
olajstit , merii{ fonal , kenyéryitít , szendvicsstit , campngf z ), kivéve a 4-es éptilet
szobáttban/hotelszobákbanabeépítettrczs használhat .

Á

Áz

engedélyezett behozott, v^gy a kollégium/hotel által biztosított

teakonyhákban/minikonyhákban

Á

teakonyhában/minikonyhákban

kotelessége.

szabad iizemeltetni'

rizemeltetett

fz
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betendezes

Í z eszk z

lLnd

ket l<lzát lzg e

feltigyelete

a hasznl

Á

folyosókon, lépcsőház1klan (menekiilési úton) semmifele betendezést, vagy eryéb títgyat,

éghető anyagokat még ideiglenesen sem szabad elhetyezni.

A lakószobabasználíja

köteles mindenkot gondoskodni

ató| hogy a

szoba elhaglása után a

hűtőgep kivételévelminden íltalahasználtvillamos betendezés ánmtaLanítálsa megtötÉnjen.

Á kollégiumi/hotel helyiségekbe tűz-tobbanáweszélyes anyagokat bevinni szigorrían tilos'

A

lakószobákban a dezodoto\ hajlakko\ tűz-tobbanősveszélyes veszélyszimbólummal ellátott
termékek hasznőlatskot k&iil tekintőnek kell lenni, azokat tsak hatáios szellőztetés mellett
szabadhaszná7niktilön figyelve a helységben lévő fiist&zékelő étzékenységéte(teves tűnje|zés).

Á

helytségekben elhelyezett, biztosított tűzoltó eszközök

(tűzoltó késztileke\ fali tűzcsapok)
helyét és használatát köteles mindenki megismemi, hozzáfétltetőségét,basználhatóiágőt
folyamatosan biztosítani. Á tűzoltó késztiLlek hasznőlata a tőzottő késztilék palástján olvash atő. -

Á

menektilési utak ajtóit teljes szélességébenbámrikor nyitható állapotban biztosítani kell.

Á1épiil9tek,vészkijátaaielőtt, tűzoltási felvonulási tedileten seÍnmilyen gépjáLLrnűnem parkolhat
még ideiglenesen sem.

Á kollégiumi/hotel teriiletén ez

ilzemehtető felelős azén,hogy az ajtőn lévő többnyelvű kiiitítési
terv (Menektilési úwona| Tűzvédelmi tudnivalók), menekiilési ít tqz az ajtő Lelső oldalán
állaldőan meglegyen, olvasható t"gy*.

A kollégiumi, hotel szolgáltatást igénybe vevő tűz,vészhe\yzet esetén abtáblázottmenekiilési utat
köteles használni melyek abiztonság1,fuányfénnyel megvilágítottvészlljánu, ajtőld.rozvezetnek.

A

tífujebő sziténa negsziilalásakot minden szállóvendég köteles a menekiilési tetv

szerint az épületet fegyelmezetten elhagyni!

A dohányzással kapcsolirtos előírások
Dohányozni a kollégiumi/hotel épii{etek egész tetiiletén tilosl Dohányozni klzátőlag az efte
vonatkozó táblávaljelölt helyen a kollégiumi, hotel épiiletek ktjátatánán 5 méteméltávolabblehet.
Á kiielölt helycn egő dohány neművel a kijelölt h"ly"t elhagmi nem lehet A doháttyző helyet
ha-sznáIő'k{eles' gondoskodni, hogy a ctgatettavéget kellőképpen eloltsa, valamint az a gyíljtő
edényzetbe kettiljön úg5r, hogy tiieet ne okozzon. Egő dohány nemrit a hulladék grűjtóbe áobni
tilos.
A lakószobákbarr' vendégszobákban (az őgyban, ablakon kihaiolva, nyitott ablak mellett), a közös
helységekben (folyosó\ vizes blokk), dohányozni szigorúan tilos!

Tűz esetén követendő magatanás:

arlrÚznr Észlpl-,
c)

azonnal jelezze telefonon, személyesen a kollégiumi ÍőbqőLrrln pottzszolgálatnak/hotel
tecepció szolgf/Jatnrak illetve a kömyezetében lévőknek (pL szomszédos szobák,
folyosókon lévőknek) és a tűzoltóságnak
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Koltégiumi po Ítas zolgátlat telefons záma:
Hotel fecepci telefo nszátmtaz

06 30 509 9926
06 30 836 2n0 vagy 06 42 599 427

Tíízoltság:

105, r12
06 42 310 168

Téves tífujelzés lemondás a a tífuolt ság felé:
d)trizielzés t<itténhet a kiépítettt

zjelz

betendezés kézíjelzésa jáLn^kmegnyomásával

Telefonon totén ielzés esetén k zolni kell:
g) holvan a t z (pontos helyszín megiel lése és annak
h) mi ég (milyen af,ya;g mek&ora mennyiségben)
i) a keletkezetttitz nagys tga, te{edelme

)

a

megk zelítése)

embetélet van-e veszéIyben
be|elent nevét telefonszámilt

k) a

l) &tesítse, mentse a veszé|yeztetett tefii{eten tart zkod kat, és a tendelkezéste áll
eszkoz lrkel a lehet ség szednt kezdie meg a t z oltását, illetve a kititítést a kihelyezett
kiiirítésirzrjzolrlnrak megfelel en

Egyéb szabályok:

)

mindenki, ala'a tiasztÁst észlelte, k teles a k myezetében lév személyeket továbbdasztani
gy z dni at \hogy a szomszédos szobákban észlelték-e,hallották-e a iasztÁst,
ha azttapeszahja, feltételezi, olyan informáci jut a tudom sáta,hogy a iasztás-kiabálás

k) meg kelt

ajt dotomb<ilés ellenéte a szobátban art zkodik valaki, azonnel &tesítse a
kouégiumi/hotel portas zolgfJatot, biztonsági tt, t zoltás vezet t
l) kerti ie apínlkot,a tomortilést a folyos konaz ajt kel tt
m) legyen nyugodt, higg^dt' síetni kell, de a futás-tohanás <inmagában is pánikot kelthet
n)menekiilésre a kiiekilt menekiilési rítvonalat használja (szintenkénti helyszínraizokon

i.l"lr.)

o)a menekiilésben segíteni kell a mozgásukban korlátozott személyeket, sériilt, sokkos,
tosszul

lév szemáyeket

p)Áz épiiletet elhag;rvq a kijelolt vészhelyzeti gytilekezési helpe (az Egyetem udvatán
Campus I(ollégium el tti tedileQ kell rnenni, melyet csak akkot szabad elhagyni, ha
t zottás vezet (hivatásos tízolt6),vagy általa megbízott személy megengedi.

a

a

^z

kollégium IV-es éptiletébenlév biztonsági liftet kell használntvészhe\yzet/t z esetén.
t) IlzEgyetem telies teriiletén csak a kollégium fV_es épíiletébenlév biztonságí lift
haszlá hat t z esetén.

q) a

Vészhelyzetek:

Azonnal értesítsea poÍta szolgálatot/hotel tecepci t, ha az alábbiak bátmelyikét észleli:

Tríz, tobbanás, baleset, k rnyezeti-tetmészeti katasztt fa, bombafenyegetés, derronstráci ,
szeájls inforrrratikai tendszet LeáMsa, biztonsági-t zjelz rendszet leá|lása, glzszag észlelése,fiist,
vegyi anyag észlelése,folyadek, vegyszeÍ savátgása-kiÍolyása, fett zés, ján.ány, gyanris (oda nem

íll ) anyagok-táskák - csomagok észlelése az épii{et-építményvalamelyik helyiségében-tediletén,
I g , szakadt vezeték, balesetveszáyes eszk zo\ gépek' t6tgyak, épiiletek balesetveszélyes;
szerkezeti kátosodása.

Tiízvédelmi szabályséttések és bítságiisszegek Qsg/ 20116II.
6.

T

zlrédelmi

el

fuás megszegése esetén,

7) I(ormány tendelet)

batiizetídézett el akkot abiság osszeg 10.000,80

Ft - 1.000.000,-Ft-ig terjedhet.
7. Tűzvéd,dmi előítísmegszegése esetéo' ha tizet idézett elő és az oltási tevékenységben a
titzoltősíg beavatkozása is sztikséges a bítság összeg 20.000,-Ft - 3.000.000,-Ft-ig
tetiedhet.

8.

Áki a megelőző túzvédelmircndelkezéseket, a

jogszabátyban, ielen uasításban foglalt

előírásokat megszegi (p|. a tűzrJrzdó gyakorlaton való tészvételtmeg1agadja, a kollégiumi
éptiletet nem hagyja e| a tízladő gyakotlatkot) abitság összeg 20.000,-Ft - 60'000,-Ft-ig
tetiedhet.

9. Áki a trízvédelmi eszközökeg bercndezéseket (tűzoltó késziilékek'fali tűzcsap, t(ajelző,
kézíjelzésadő, fiistéuékelő,tőz g^tlő ajtók) megongálja, mrÍködésképtelenné teszi" nem
a rendeltetésének megfelelően hasznáIja a bítság összeg 20.000,-Ft - 60.000,-Ft-ig
tetiedhet.

10.A tűzoltóság beavatkozásának akadáIyozása (p1. szándékos késedelmes tűzjelzés) esetén a
bírság összeg 20.000,-Ft _ 2.000.000'-Ft-ig tetjedhet.

Á tűzvédelmi szabályszegések esetén a kiszabható hatósági bítságokon túla NyíregyháziEgyetem
teljes tediletén a szabálytelankodóval szemben azonnali batÁlyű jegyzőkőnyv felvétele válik
sztikségessé, melynek alzpjátn a kancellár gondoskodik az eljfuás megindításfuól.

Nyítegyháza,zDl7 . május 10.
I(észítette:

t

zvédelrni szakteferens

-L-ellár

tr
\7

8l

