2019. évi 1. számú igazgatói utasítás

A Kollégiumi és Szálláshely Szabályzat valamint a SZMR 115. § alapján az alábbi utasítást adom ki
tekintettel a 2018. év végi eseményekre valamint a sajnálatos Ráday úti kollégiumi tűzesetre.
Az utasítás hatálya kiterjed a Kollégiumok munkatársaira, a kollégium hallgatóira és a kollégiumban
tartózkodó vendégekre.
1. Kollégiumi és Szálláshely Szabályzat 7. § (2), 34 § (1) valamint 41. § j) és k) szakaszokkal
összhangban a kollégiumok teljes területén tilos tűzet okozó tevékenységet végezni, beleértve az
udvarokat, előtereket. Kivételt képez a kijelölt dohányzó helyeken történő dohányzás illetve a
kijelölt tűzrakó helyeken a tábortűz gyújtása. Tábortüzes alkalmat a tagkollégium vezető
előzetesen írásban engedélyezhet, a tábortűz felügyeletét ellátó hallgató vagy munkatárs
megjelölésével. A tábortűz gyújtása tűzgyújtási tilalom idején értelemszerűen tilos.
2. Tilos különösen: hőfejlesztő eszközök használata (kiemelten villanyradiátor, hősugárzó,
villanytűzhely a szobában; pirotechnikai eszközök: római gyertya, csillagszóró, tűzijáték, petárda
használata az udvarokat és a kollégiumi előterek is beleértve; gyertya, mécses, füstölő használata.
Ezen tűzveszélyes eszközök és anyagok a tagkollégium vezető által elkobozhatók.
3. A lakószobákban vasalni tilos.
4. Tilos mind a szobákban, mind a közösségi helyiségekben forrasztó vagy hegesztő tevékenységet
végezni. Forrasztási feladatokat a Doberdó úti TMK területen előzetes egyeztetés alapján 18.00 –
20.45 között lehet végezni.
5. Elektromos hosszabbítóból csak szabványos, kapcsolóval ellátott használható, a hosszabbítók
soros kötése (több hosszabbító egymásba dugása) szigorúan tilos. Szükség esetén a tagkollégium
vezetőjénél kell jelezni a hosszabbító / elosztó igényt.
6. A kollégiumi szobaajtók mindkét felületén kizárólag laminált kollégiumi nyomtatványok
helyezhetők el.
7. Vendégfogadás minden kollégium esetében este 23.00-ig lehetséges. 23.00-07.00 között érkező
vendéget a kollégium nem fogad. Kivétel ez alól az alábbi két eset:
a. a vendég már korábban regisztrált aznap estére és később visszaérkezik együtt a
vendégfogadó a kollégiumi hallgatóval;
b. előzetes tagkollégiumi vezető írásos engedély alapján a vendég jármű menetrend érkezés
miatt csak 23.00-07.00 között tud érkezni.
8. 2019. december 31. 10.00 – 2020. január 1. 14.00 között nincs külsős vendégfogadás. Kivételt
képez a tagkollégiumvezető előzetes, 2019. december 28-ig kiadott írásos engedély alapján
kollégiumi lakónként 1-1 fő vendég illetve a folytatólagosan szálláshelyet igénybevevők.
Másképpen: külsősök bulizási célú fogadása szilveszterkor tilos, a kollégium nem szórakozóhely.
9. A kollégiumi lakók tartózkodjanak a közterületen illetve a kollégiumi épület melletti oktatási
épületek előtti hangoskodástól.
10. Minden kollégiumban tűzvédelmi ellenőrzés, katasztrófavédelmi gyakorlat lesz 2019. tavaszi félév
folyamán. A kollégiumi hallgatóknak maximális együttműködéssel kell részt venniük a
gyakorlatban. A tűzvédelmi ellenőrzés, katasztrófavédelmi gyakorlat hallgató általi szabotálása a
tűzvédelmi szabályok súlyos megszegésének számít és ennek megfelelő következményekkel jár.

A fentiek betartása és betartatása érdekében minden tagkollégiumban külön szobaellenőrzésre kerül
sor, melynek megszervezése a tagkollégiumvezető feladata.

A Kollégiumi és Szálláshely Szabályzat 41. § (1) j) és k) alapján a kollégiumi tagsági jogviszony, illetve a
bentlakási lehetőség a Kollégium által egyoldalúan megszüntethet a tűzvédelmi szabályok súlyos
megszegése, szándékos tűzokozás, szobában olajradiátor, hősugárzó használata esetén valamint a
szobában dohányzás vagy egyéb tiltott helyen dohányzás esetén
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