A 4/1982./V. 30./BM.SZ. rendelettel módosított 3/1980./WI.30./BM. sz. rendelet,az MM 134/1981
sz. utasítás, valamint a 283/1981 sz. rektori utasítás alapján a Károlyi Mihály Kollégium tűzvédelmi
feladatait az alábbiakban határozom meg:
1. A kollégium tűzveszélyességi osztálya "D", mérsékelten tűzveszélyes. Dohányzás tűzvédelmi
szempontból az ágyban TILOS!
2. A szobák elektromos berendezéseit és hálózatát csak az MSZ 1600, és az MSZ 172/1.
előírásainak megfelelően szerelve szabad használni. Szerelést és javítást csak az azzal megbízott
szakképzett villanyszerelő végezhet.
3. A szobákat állandóan tisztán, éghető hulladékoktól mentesen kell tartam.
4. A takarításhoz éghető folyadékot használni tilos!
5. Ahol elektromos hűtő, vagy főzőkészüléket használnak, gondoskodni kell, hogy a készülék nem
éghető anyagú szigetelő alátéten üzemeljen. Használat után a készüléket azonnal
feszültségmentesíteni kell.
6. A kijáratokat, az azokhoz vezető utat eltorlaszolni, benntartózkodás esetén az ajtókat lezárni tilos.
7. Szobák fűtésére csak szabványos, engedélyezett típusú fűtőberendezéseket szabad használni, és
csak a kiadott használati utasítások betartása mellett
8. A tüzelő és fűtőberendezések közelében csak olyan távolság megtartása mellett szabad éghető
anyagot tartani, hogy az éghető anyag területén mért hőmérséklet a legnagyobb hőtermelés mellett
sem haladhatja meg a 60°C-t.
9. A szobák tűzvédelmére folyosónként 2-2db poroltó készüléket kell állandóan készenlétben tartani
- folyosónként 1 db a vizesblokkok beugrójában, valamint 1 db a főlépcsőházban a folyosók
bejáratánál. A tűzoltó készülékeket a kijelölt helyéről eltávolítani vagy eltorlaszolni, vagy
rendeltetésétől eltérő célra használni tilos!
10. Tűzjelzés: szobákban, folyosókon belül hangos TÛZ VAN kiáltással, a városi tűzoltóság felé 0105-ös városi telefonszám feltárcsázásával.
Bejelentéskor a következőket kell elmondani:
•
•
•
•
•

- bejelentő neve
- hol van tűz
- mi ég
- mekkora a tűz terjedelme
- van-e közvetlen életveszély

Továbbá azonnal értesíteni kell a kollégium portaszolgálatát a 44-66, ill. 39-09 -és telefonszámon. A
porta tájékozódik, hogy a tűzoltóság felé történt-e bejelentés a tűzesetről. A kollégium vezetése
mellett az egyetem kancellárját is értesíteni kell +36 (62) 544-681-es vagy +36 (62) 544-000/4681es telefonszámon.

