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 2 

 
 

Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma 
 

Központi Tanulmányi "A-B" jelű épület 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138. sz 

 
Tűzriadó Terv 

 
A Főépületben tudományos munkával és oktatással foglalkoznak, tevékenységüket 
folyamatos munkarendben végzik, így délutáni műszakban is dolgoznak.  
Az épület 2 épületszárnyra () van osztva. Az épület téglaépítésű, 3 szintes épületegyüttes. Az 
épület alagsori résszel is rendelkezik. 
  
A dolgozók átlaglétszáma: 200 fő 
Hallgatói összlétszám: 1000 fő nappali és levelezős hallgatók 
 
Az épület egy főbejárattal rendelkezik. A főbejáratnál található az épület főportája.  
A főporta üzemelési rendje: Hétfő – Péntek: 600 - 2100  
                                             Szombat: 700 - 1800  
                               
A fent feltüntetett üzemelési renden kívül az épület teljesen le van zára. Az épület főbejárati 
kulcsai a Veres Péter Kollégium diszpécser szolgálatához van leadva. Itt működik az egész 
Centrumra kiterjedő, non-stop figyelőszolgálat. A Centrum épületeibe telepített tűzjelző 
berendezések tűz esetén történő jelzése ide fut be.  

 
Bejáratok: 

Ø Debrecen, Böszörményi út irányából személyforgalom:  
                            - főbejárat, 

                                  - ,,A” épületrész kollégium felőli oldalsó bejárat (Dékáni bejárat) 
                                  - Kisaula bejárat 
                                  - ,,B” épület oldalsó bejárat (Bika bejárat) 
                                  - ,,B” épület lépcsőházi bejárat (Csubi bejárat) 

Ø Debrecen, az épület belső udvarának irányából személyforgalom: 
                   - ,,A” épület II. előadó melletti bejárat (Művészbejáró) 
                   - Kis aula hátsó bejárat 
                   - ,,B” épület lépcsőházi bejárat (Rektori tanácsterem melletti bejárat)  
                   - ,,A” épületrész Kertészeti tanszéknél hátsóbejárat 
                   - Könyvtári folyosó bejárat 
                   - Régi büfé folyosó bejárat 

 
A piros színnel jelöltek VÉSZKIJÁRATOK melyek nyitását a porta szolgálat biztosítja. 

 
A fekete színnel jelölt bejáratok elektronikusan lezáródnak és csak a főbejárat, művészbejárat 
és a dékáni bejárat van nyitva 2100- ig.  

 

Tűzoltószerek az év minden szakában útjainkon közlekedhetnek. A Centrum területére történő 

bejutásuk az Akadémia utca felőli teherportán lehetséges. A Főépület 100 m –en belül 
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körzetében a Centrum területén 2 db földalatti és 3 db földfeletti tűzcsap található. A 

Főépületben 65  db  kézi  tűzoltó  készülék van elhelyezve a veszélyességi osztályok 

figyelembe vételével. Az épület 7  db fali  tűzcsappal  is rendelkezik. Figyelem vízzel oltani 

csak előzetes áramtalanítás után szabad! 

 
Áramtalanítási lehetőségek: 

A Főépület szintenkénti áramtalanításra van lehetőség.  Ha a tűz terjedelme megkívánja az 

épület két központi villamos kapcsolóterében, a tűzvédelmi főkapcsolóval kell a 

feszültségmentesítést elvégezni, ami az ..A” épületrész esetében a földszinten a kisaulánál 

(07. számú helyiség), a ,,B” épületrész esetében a földszinten a nagy aulánál található. Innen 

az adott épületrész teljesen áramtalanítható. 

 

Az központi áramtalanítást csak megfelelő képzettségű, kioktatott szakember végezheti! 

 
Tűz esetén a dolgozók, hallgatók kimenekítése és elhelyezése 

 
A dolgozók, és hallgatók mentése és elhelyezése katasztrófa és tűz esetén a legközelebbi 

épületekben úgy kell megoldani, hogy a biztonság elsődleges legyen. A dolgozók, és 

hallgatók saját lábukon, megfelelő felügyelet mellett távozzanak a kijelölt épületekbe, 

intézetekbe, illetve a szabadtérbe az épülettől kellő távolságba. 

A mentési munkát úgy kell megszervezni és irányítani, hogy először a legveszélyesebb és a 

legveszélyeztetettebb területekről mentsék a dolgozókat, hallgatókat. A dolgozók, és a 

hallgatók mentésével párhuzamosan meg kell szervezni a tűz közelében lévő anyagok 

elszállítását, valamint a nagy értékű szükséges gépek, készülékek, egyéb eszközök mentését. 

A robbanásveszélyes, valamint a tűz terjedését segítő anyagok, eszközök mentését is meg kell 

szervezni.  

             
Tűzjelzés - riasztás - tűzoltás 
 
Állampolgári kötelesség, hogy aki tüzet vagy közvetlen veszélyét észleli, illetve arról 
tudomást szerez késedelem nélkül jelentse az épület portásának, és a hivatásos önkormányzati 
tűzoltóságnak. 
 
A jelzést személyesen vagy telefon útján kell megtenni. A Könyvtárban és az ,,A” 
épületszárny alagsorában, földszintjén, és I. emeletén kézi jelzésadók útján is lehet tüzet 
jelezni. 
 
Az épület portai szolgálatát még a helyileg eloltott tűzről is értesíteni kell. 
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 4 

 
Amennyiben az észlelt tűz nagysága vagy a környezet veszélyessége a rendelkezésre álló 
tűzoltási eszközökkel az oltás eredményességét kétségessé teszi, illetve a tűz oltása segítséget 
igényel haladéktalanul értesíteni, kell a hivatásos tűzoltóságot.  
 
Tűzjelzés telefonon: hivatásos önkormányzati tűzoltóság a nyilvános telefonokról vagy az 
épület portájáról hívható a 105-ös városi telefonszámon.  

 
Az épület portája az alábbi számokon érhetők el: (52) 508-397, 88397 
 
A portai szolgálat a tudomására jutott és helyileg el nem oltott tűz vagy egyéb rendkívüli 
eseménykor késedelem nélkül értesítse a 
 
 TŰZOLTÓSÁGOT TELEFONSZÁMA: 105 (bármelyik város jogos mellékről hívható!) 
 
A tűzjelzésnek (kárjelzésnek) tartalmaznia kell: 
1. A tűzeset (káreset) pontos helyét, címét, (pl. Debreceni Egyetem AGTC „A-B épület I. emelet 

134 helyiség) 
2. Mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve, (pl. könyvtár, iroda berendezési tárgyak) 
3. Emberi élet van-e veszélyben, (minden esetben jelezni kell, hogy emberélet van-e veszélyben) 
4. A tűz körülbelüli terjedelmét, (pl. helyiség, épületszint) 
5. A tűzjelző személy nevét, a jelzésre használt telefonszámot, (pl. 508-444/88397) 
6. A megközelíthetőséget. 
 

Tűz esetén az alábbiak riasztandók: 
 

· Riasztani kell az épületben tartózkodókat az épület elhagyására, tűzjelző rendszer 
működtetése hangosbemondón keresztül és élőszóban hangos kiabálással TŰZ VAN – 
TŰZ VAN kiabálással! 

 
Elektromos hálózattal kapcsolatban: Kobév Kft.                          ( 502-750 
Rendészeti szolgálat: 24h. Heuréka Non-stop Kft.                        ( 414-255 
                                                                                                                                              

Tűz esetén értesítendők: 
 

A Centrum vezetője,                                     ( 415-873, 88155, 88255  
A Centrum gazdasági igazgatója                  ( 508-414   
A Centrum Üzemeltetési osztályvezetője     ( 06-30-415-5010, 88358   
Az Egyetem munkavédelmi vezetője           (  06-30-985-4215, 55555 
A Centrum tűzvédelmi főelőadója:              (  06-30-915-0103, 56510 
A létesítmény porta szolgálat:                      (  06-52- 508-397, 88397, (52) 414-255, 88267 
Szükség esetén 
A DE GF Munkabiztonsági Önálló osztály  ( 06-52-255-880, 411-717/55555, 56510,  06-30-349-1495 
06-30-436-0803, 06-30-436-0804, 06-30-915- 0103. 
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Amíg az Önkormányzati Tűzoltóság a tűz oltását végzi, addig a dolgozók, hallgatók 

szakirányítás mellett az érték mentésben tevékenykednek.  A tűzoltóság megérkezéséig a 

tűzoltás vezetője a létesítmény vezetője vagy annak megbízottja.   

A tűzoltóság riasztása után a rendészeti szolgálatot is riasztani kell. 

Minden cselekvőképes, mozgásában nem gátolt munkavállaló, hallgató kötelessége, hogy a 

tűz oltására, az értékek mentésére készenlétben álljon, valamint abban tevékenyen részt 

vegyen. A tűz oltásának irányítását, végző utasításait meg kell tartani. Passzív jelenléttel a tűz 

oltását akadályozni nem szabad. 

Az épületekben a tűz oltására szintenként elhelyezet kézi tűzoltó készülék-(ek), valamint fali 

tűzcsapok állnak rendelkezésre.  

 

Minden tüzet- vagy robbanást - a Munkabiztonsági Osztályvezető közreműködésével - 

haladéktalanul jelenteni kell az egyetem rektorának, gazdasági főigazgatójának. 

 
A portai szolgálat további feladatai tűz vagy rendkívűli eseménykor 
 

· Amennyiben a hivatásos tűzoltóság riasztása nem szükséges, a kapott jelzés alapján a riasztást 
nem teszi meg, de az eseményt azonnal jelenti Munkabiztonsági Osztályvezető és vagy 
főelőadónak - a rendelkezésre álló hírközlő eszközökkel - a jelzett tüzet, robbanást vagy egyéb 
eseményt bejegyzi a szolgálati naplóba. 

· A hivatásos tűzoltóság értesítése után előkészíti a tűz megközelítéséhez szükséges ajtók 
kulcsait és várja a kivonuló tűzoltóságot, azokat útbaigazítja.  

· A továbbiakban a portás végrehajtja a tűzoltás vezető személy utasításait. 
· Végrehajtja a szükséges áramtalanítást.  
· Egyéb esemény során értesíti a részére külön meghatározott dolgozókat. 
· Benntartózkodók riasztása, hangosbemondón keresztül és élőszóban Tűz van - Tűz van 

felkiáltással, történik. 
· Kötelesek meggyőződni arról, hogy a riasztást mindenki hallotta-e. 
· Egyidejűleg az - életveszély mellőzésével - biztosítani kell a vagyonmentést is. 
· Személyi sérülés esetén a Mentőket (telefonszám: 104), halálos baleset esetén a rendőrséget 

(telefonszám: 107) kell értesíteni. 
 
Rendészek feladata tűz esetén  
 
· Tűz észlelését követően - késedelem nélkül - használatában lévő rádió adó-vevőn azonnal értesíti a 
főépület portását a szükséges riasztás végrehajtására, a legközelebb található telefonról a hivatásos 
tűzoltóságot, majd szóban, vagy telefonon a veszélyeztetett épületben szolgálatot teljesítő portást 
tájékoztatja. 

· A közelben rendelkezésre álló tűzoltóeszközzel megkezdi a tűz oltását, terjedésének 
akadályozását. 
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· Gondoskodik a kivonuló tűzoltóság fogadásáról (Akadémia utca felőli teherporta kapu 
nyitása), tájékoztatásáról, átadja részükre a Tűzriadó Tervet, illetve röviden tájékoztatja a 
tűzoltóságot az épület legfontosabb adatairól, veszélyforrásokról.   

· Helyileg eloltott tűz esetén biztosítja a helyszínt az intézkedésre jogosult személy/-ek/ 
megérkezéséig. 

· Szolgálati feladatának végzése során tudomására jutott tűz esetén a helyszínre megy és 
közreműködik a mentési, helyszínbiztosítási feladatoknál. 

· Benntartózkodók riasztása élőszóban Tűz van - Tűz van felkiáltással, vagy az udvaron található 
tűzjelző csengővel történik. 

· Kötelesek meggyőződni arról, hogy a riasztást mindenki hallotta-e. 
· Egyidejűleg az - életveszély mellőzésével - biztosítani kell a vagyonmentést is. 
· Személyi sérülés esetén a Mentőket (telefonszám: 104), halálos baleset esetén a rendőrséget 

(telefonszám: 107) kell értesíteni. 
 
Munkavállalók feladata tűz esetén  
 
· A tüzet észlelő munkavállaló szükség esetén, telefonon - városi hívószáma 105 - azonnal riasztja a 

hivatásos tűzoltóságot, egyetem területén keletkezett tűz esetén a veszélyeztetett épület portását, a 
szükséges belső riasztás és értesítés végrehajtására. 

· A tűz közelében tartózkodókat hangosszóval-kiabálással riasztja, majd megkezdi/k/ a tűz oltását, 
anyagi javak mentését. 

· Áramtalanítja az érintett helyiségeket 
· Az érintett helyiségekben a gázszakaszoló csapokat elzárja. 
· A tűzoltás vezetésére jogosult személy helyszínre érkezése után végrehajtják annak utasításait.  
· A munkaterületén keletkezett és helyileg eloltott tüzet minden esetben jelenteni kell a tűzvédelmi 

vezetőnek. 
· Benntartózkodók riasztása élőszóban Tűz van - Tűz van felkiáltással történik. 
· Minden tanterem kiürítéséről tűzriadó, vészhelyzet esetén a bent órát tartó előadó köteles 

gondoskodni és ő hagyja el utoljára a tantermet. 
· Egyidejűleg az - életveszély mellőzésével - biztosítani kell a vagyonmentést is. 
· Személyi sérülés esetén a Mentőket (telefonszám: 104), halálos baleset esetén a rendőrséget 

(telefonszám: 107) kell értesíteni. 
 
A Munkabiztonsági Osztályvezető feladata tűz esetén 
 
· Értesítés után a helyszínre siet, tájékozódik a tűz helyéről és annak adatairól, átveszi tűzoltási - 

mentési munkák irányítását. 
· Intézkedik - amennyiben az még nem történt meg - a hivatásos tűzoltóság, riasztásáról, a tűz 

oltásának megkezdéséről, a veszélyeztetett terület kiürítéséről.  
· A keletkezett tűzről értesíti az egyetem rektorát, gazdasági főigazgatóját, megteszi a szükséges 

továbbjelentéseket. 
· Értesíti az illetékes tanszék, munkahely vezetőjét. 
· A hivatásos tűzoltóság megérkezése után tájékoztatja az egység parancsnokát a kialakult 

helyzetről és helyi ismeretek birtokában, támogatja munkájában. 
· Felméri, vagy felméreti a keletkezett tűzkár nagyságát. 
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Vezetők, vezető beosztású dolgozók feladata tűz esetén 
 
· A tűzjelzés vétele után haladéktalanul munkahelyükre, illetve a tűz helyszínére siet-/nek/ és 

helyismeret-/ük/ birtokában tájékoztatást ad-/nak/ a tűzoltást vezető személynek a tűz 
helyszínének és a környezetének veszélyességéről. 

· Mozgósítják a munkahely dolgozóit a tűz oltására, a tűz terjedésének megakadályozására és az 
értékek mentésére. 

· A körülményeknek és lehetőségeknek megfelelően elősegítik a tűzoltóság munkájának 
hatékonyságát. 

· A munkaterületén keletkezett és helyileg eloltott tüzet is jelenti a Munkabiztonsági 
Osztályvezetőnek 

· Benntartózkodók riasztása tűzjelző eszközzel és élőszóban Tűz van - Tűz van felkiáltással 
történik. 

· Kötelesek meggyőződni arról, hogy a riasztást mindenki hallotta-e. 
· Egyidejűleg az - életveszély mellőzésével - biztosítani kell a vagyonmentést is. 
· Személyi sérülés esetén a Mentőket (telefonszám: 104), halálos baleset esetén a rendőrséget 

(telefonszám: 107) kell értesíteni. 
 
Egyetemi hallgatók feladata tűz esetén  
 
· Tüzet észlelő, hallgató köteles azt azonnal jelezni az épület portaszolgálatosának, ha ilyen az 

épületben nincs a leghamarabb található munkavállalónak. 
· Hallgatók a tűzjelzés vételekor - kivéve a tűz közelében tartózkodókat - megkezdik az épület 

elhagyását, attól 100 méteren túl várakozhatnak. 
· A tűz közelében tartózkodó mozgásában nem korlátozott, egészségileg nem sérült hallgatók 

kötelesek a tűzoltás vezető utasítására közreműködni a tűz oltásánál, anyagi javak mentésénél. 
 
 
Az értesítés kötelező, melyet az érintett egység porta szolgálata, ha olyan nincs a rendészet teljesít. A 

tűzkár nagyságától függően, továbbá robbanásról, gyújtogatásról, tűzesetből származó halálozásról az 

egység vezetője azonnal köteles értesíteni a felügyeleti szervet is. A mindenkori portás, vagy portai 

szolgálatot ellátó Kft. dolgozója a tűzoltóság riasztása után intézkedik a kapuk kinyitásáról 

(Akadémia utca felőli teherporta kapu nyitása), szabadon hagyásáról, automatika kiiktatásáról, 

tájékoztatja az elsőként érkező tűzoltóegység vezetőjét, hogy hol van a tűz, hogyan tudják 

megközelíteni, részére a Tűzriadó Tervet és az épület területéről készült alaprajzot kell átadni.  

 

A jelenlevőknek mindent el kell követni a tűz megfékezése érdekében. Minden tűzoltóeszközt, 

felszerelést igénybe lehet venni. 

A tűzoltóság megérkezésekor tájékoztatni kell röviden a kivonult egység vezetőjét az addig tett 

intézkedésekről, közölni kell, hogy a tűz közelében van-e még olyan tűz- és robbanásveszélyes anyag, 

amit még nem sikerült kimenteni, és emberi élet van-e veszélyben. 
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Továbbiakban biztosítani kell a segítséget az oltásnál és a mentésnél.  A kapott utasításokat és 

rendelkezéseket be kell tartani, azokat mindenkinek a legjobb tudása szerint végre kell hajtani. 

A fentiek nem teljesítése, elmulasztása annak súlyától függő felelősségre vonással jár. 

 
Az épület elhagyásának módjai 
 
Tűz vagy vészhelyzet esetén, a menekülés a legrövidebb utón a szabadba történik az épülettől legalább 
100 m távolságban, van a gyülekezőhely. Az épületek elhagyása a főbejáratokon és vészkijáratokon 
keresztül minden hol megoldható. 
A mellékelt rajz szerint történik. 
 
Az épületben lévő főbb veszélyforrások 
 
· Városi gázvezeték az épületben  
· ,,A” épületrész alagsorában Állattenyésztési Intézet laborjában mérgező, irritáló vegyszerek, 
· ,,B” épületrész alagsorában Agrokémiai és Talajtani Tanszék raktárhelyiségében mérgező, irritáló 

vegyszerek, 
· „B” épületrész földszint Növénytani és Növényélettani csoport földszinti laborjaiban A-B tv.o, 

mérgező, irritáló vegyszerek, gázpalackok   
· ,,B” épületrész I- II emeleten az Agrokémiai és Talajtani Tanszéken A-B tv.o, mérgező, irritáló 

vegyszerek, gázpalackok (acetilén, hélium, oxigén), RG szekrények,  
· ,,B” épületrész II. emeleten a Növényvédelmi Tanszéken A-B tv.o, mérgező, irritáló vegyszerek, 

RG szekrény 
· Az „A”ép padlásterében a tetőszerkezet légszáraz fa. 
 
 
A portán el kell helyezni a tűzriadó terv egy példányát és a mellékelt helyszínrajzokat és azon 
dolgozók névsorát, beosztását, lakcímét, telefonszámát, akiket tűz vagy egyéb esemény során azonnal 
értesíteni kell. 
 
Debrecen, 2011. augusztus 22. 
 
 
                    Prof. Dr. Nagy János 
                   DE AGTC Centrumelnök 
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MELLÉKLET 
 

A Központi Tanulmányi „A-B” jelű épület szintenkénti 
helyszínrajzai 

(DE AGTC Főportán megtalálható) 
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