MISKOLCI EGYETEM
BOLYAI KOLLÉGIUM

MUNKAVÉDELMI UTASÍTÁS
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok
alapján, valamint az Egyetem Munkavédelmi Szabályzata II. fejezet 2.12. pontjában
meghatározott utasításként a következők szerint rendelkezem.

1.

Az elektromos, a központi antenna és egyéb vezetékhálózatba mindennemű
beavatkozás (megbontás, szerelés) tilos! Elektromos berendezést kizárólag az erre
jogosult villanyszerelő javíthat, szerelhet.

2.

Világításra csak szabványos, minősített lámpák használhatók.

3.

A lámpatestek búráit eltávolítani, vagy arra (ahhoz) bármit rögzíteni nem szabad.
A világítási eszközök bármilyen jellegű átalakítása, javítása nem megengedett, a
meghibásodást azonnal jelenteni kell a kollégium gondnokának.

4.

Az elektromos készülék vezetékeit megtoldani nem szabad, ezek, illetve az áramvételi
helyek (pld: konnektorok) meghosszabbítására csak szabványos hosszabbítók
használhatók.

5.

Mindennemű elektromos barkácsolás tiltott. Csak szabványos, megfelelő állapotú
gyári készülékek működtethetők az elektromos hálózatról. A kollégiumi szobákban
villanyfőzőt, hősugárzót, vasalót és egyéb hőfejlesztő készüléket, fogyasztót
tűzrendészeti és érintésvédelmi okokból használni nem szabad, kivételt képeznek a
kettősszigetelésű kézi és hordozható készülékek (pld: hajszárító, hajsütővas,
szórakoztató elektronikai eszközök).

6.

Főzésre nagy teljesítményű fogyasztót (pld: rezsót, grillsütőt), vasalót és egyéb
hőfejlesztő készüléket (merülőforralót) használni csak az arra kijelölt konyha
helyiségben, állandó felügyelet mellett szabad. Ezen készülékek felügyelet nélküli
üzemeltetése tilos!

7.

Főtt, sült és egyéb romlandó élelmiszerek – zárt csomagolású konzervek kivételével, valamint mosatlan edények és eszközök a konyhákban és a szobákban nem tárolhatók.

8.

A kollégium ablakpárkányait – különös tekintettel a külső ablakpárkányokra – tárolási
célokra felhasználni nem szabad.
Az ablakból különféle tárgyak kidobálása szigorúan tilos!
A kollégium ablakaiba és a felszerelt védőkorlátokra különféle tárgyakat
(bevásárlókocsit, kosarat, kerékpárt stb.) élelmiszert kifüggeszteni, kikötni
balesetveszélyes és tilos!
Az ablakpárkányokra és a védőkorlátokra felülni, felállni, azokról kihajolni, a kiesés
veszélye miatt, szigorúan tilos!

1

9.

A helyiségek berendezési tárgyait megbontani, megtoldani, átalakítani tilos! A
berendezési tárgyak csak rendeltetésüknek megfelelően használhatók. A szobában – a
rendszeresített falipolcon túlmenően – polcokat felszerelni csak kollégiumigazgatói
engedéllyel, a Műszaki és Üzemeltetési Osztály hozzájárulásával szabad.
A kollégium külső falára, ablakaiba, tárgyak kifüggesztése (pld: transzparensek) csak
külön kollégiumigazgatói engedéllyel, a Műszaki és Üzemeltetési Osztály előzetes
szakvéleménye alapján történhet.

10.

A kollégium épületének minden helyiségében, a lépcsőházakban és az épület
bejáratától számított 5 m-es távolságon belül, az E/4 kollégium esetében 10 m-en belül
dohányozni TILOS! Dohányozni csak az épületen kívül, a „DOHÁNYZÓHELY”
felirattal jelölt helyen szabad.

11.

A 2016. évi XXXIV. törvény 30. §. módosította a dohányzás fogalmát, ennek
megfelelően TILOS az elektromos cigaretta és az ún. „vízipipa”, vagy bármely
hevítéssel, elégetéssel működő dohánytartalmú füstképző használata épületen belül.
Idesorolandók az égetéssel füstölő illatosító pálcák is amennyiben dohányt, vagy
dohányzási célú gyógynövényt tartalmaznak. Az épületen kívüli használatot a 10. pont
szabályozza.

12.

A helyiségekben nem szabad olyan tevékenységet végezni, amely balesetet, tüzet vagy
robbanást okozhat.

13.

A kollégiumban semmilyen állat nem tartható (kutya, macska, madár, hörcsög, stb.)
illetve nem létesíthető akvárium, terrárium, még ideiglenesen sem.

14.

A kollégium területén működő kondicionáló termet, tornacsarnokot, csak az ott
kifüggesztett használati, kezelési utasításoknak megfelelően, a biztonsági szabályok
betartásával szabad használni.

15.

A kollégiumban történt bármilyen legkisebb rendellenességet (balesetet, tűzesetet,
elektromos jellegű vagy más, testi épséget veszélyeztető meghibásodást, rongálást)
minden kollégiumi lakó köteles azonnal jelenteni a kollégium gondnokának, távolléte
esetén a portásnak.

16.

A legkisebb sérülést is jelenteni kell a kollégium gondnokának, távollétében a
portásnak és a portán elhelyezett baleseti naplóban rögzíteni kell az eseményt.

17.

Az utasításban foglaltak betartásáért valamennyi kollégiumban lakó és engedéllyel ott
tartózkodó személy felelős. Megszegése fegyelmi eljárást von maga után. A kollégium
épületében és berendezési tárgyaiban okozott kárért (pld: rongálásért) minden
kollégiumi lakó anyagi felelősséggel tartozik.

18.

Ezen utasítás munkavédelmi oktatási anyagként is szolgál.
Az oktatás megtörténtét és az utasítás átvételét, valamint az abban meghatározottak
tudomásul vételét a kollégiumi lakó aláírásával igazolni köteles.

Miskolc, 2016. 05. 31.
……………………….
Sulák László
kollégiumigazgató
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