
Tűz- és balesetvédelmi rendszabályok szállóvendégek részére 
 
1. Mozgás az épületben és a városban 

1.1. Az épületben körültekintően kell közlekedni a lépcsőházban, a folyosókon – 

különösen, ha azok bármilyen okból vizesek. A felvonót csak szabályszerűen 

lehet használni, tűz- és katasztrófavédelmi riadó esetén menekülésre használata 

tilos.  14 év alatti személyek a liftet csak szülő felügyelete mellett 

használhatják. Az épületben szigorúan tilos mindennemű sporteszközzel, 

sportjátékkal való közlekedés. (pl. görkorcsolya, gördeszka stb.).  

1.2. abban az esetben, ha az oktatási kormányzat, vagy a kormány ezt elrendeli, a 

maszk használata az épület közös használatú helyiségeiben és a liftben 

kötelező. Ilyenkor a lift használata korlátozott, kizárólag maszkban és 

egyszerre 2 fő veheti igénybe.  

2. Szobák használata 

2.1. A szobák ablakait csak rendeltetésszerűen szabad csak használni (rögzítő 

csavarok, forgók eltávolítása tilos). Az ablakkitámasztókat a huzat miatt 

használni kell. Az ebből keletkező esetleges kár a szobalakót terheli. Az 

üvegszilánkok súlyos sérülést okozhatnak a lakóknak, kihullva pedig az épület 

előtt közlekedőkre jelenthetnek életveszélyt. Az ablakokból szigorúan tilos a 

kihajolás, kidobálás, kikiabálás. 

2.2. A szobák villamos berendezéseit javítani, átalakítani, a villamos hálózatba 

„belekötni”, azt átkötni szigorúan tilos. A felmerülő hibákat haladéktalanul 

jelenteni kell a portán. 

2.3. A vízvezeték meghibásodását azonnal jelenteni kell a portán, mivel a kifolyó 

víz súlyos, életveszélyes hibákat is okozhat (befolyva a villamos elosztókba, 

áramütés történhet). 

2.4. A szobák berendezéseiben, állapotában bekövetkezett szándékos rongálások 

pénzbeli kártérítést vonnak maguk után. 

2.5. A kollégiumba emberi élet kioltására alkalmas eszközt (hosszú pengéjű kés, 

fegyver) bevinni szigorúan tilos (azonnal rendőrségi feljelentés a 

következménye). 

 

3. Közös helyiségek használata 



A közös helyiségeket rendeltetésszerűen és a higiénia szabályoknak megfelelően 

kell használni. 

 

4. 1. Tűzvédelmi oktatás 

4.1. Az épület jellege miatt tűzveszélyes tevékenységgel százak élete kerülhet 

veszélybe.   

4.2. Szigorúan tilos a kollégium egész területén a dohányzás. Aki ezt megszegi a 

hatályos törvény értelmében bűntető jogi felelősséggel is tartozik. A tűzvédelmi 

szabályok betartása a szobákban, a mellékhelyiségekben, a füstmentes lépcsőházban, 

az udvaron és a kollégium előtti területen is fokozottan ellenőrzésre kerül. 

4.3. A kézi és fali tűzoltó készülékekhez kizárólag veszély esetén szabad nyúlni, 

hiányuk tűz esetén végzetessé válhat. 

4.4. Minden rendellenességet, hiányt azonnal jelezni kell a portán. 

4.5. A füstmentes lépcsőház ajtaját csukva kell tartani, a lépcsőház menekülési 

útvonal, csak és kizárólag tűzriadó, illetve tűz esetén menekülésre lehet használni. Ott 

tartózkodni, dohányozni, bármely más tevékenységet folytatni tilos.  

4.6. A kollégium folyosói és lépcsőházai szintén menekülési útvonalat képeznek, ezért 

ott bútorokat, ruhaszárítót és egyéb tárgyakat elhelyezni szigorúan tilos. 

 

Szobákban:  

1. Szigorúan tilos a dohányzás és minden olyan tevékenység, ami nyílt láng 

használatával jár. 

2. A szobákban tilos minden olyan villamos berendezés használata - sütő, főző, 

melegítő – ami 175 W-nál nagyobb teljesítményű. A villamos hálózat 

elavultsága miatt nincs erre lehetőség. 

3. Elektromos háztartási berendezés szobában történő használatát az 

üzemeltetésszervező engedélyezheti. A kollégiumba csak hibátlan elektromos 

eszköz hozható be.  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a tűz- és balesetvédelmi 

előírásokat megismertem, és magamra kötelezőnek fogadom el.   

 

Székesfehérvár, 20…  ………………….hó  ………………….. nap. 

Név: …………………………… 

Aláírás:  …………………………… 


