BIZTONSÁGI TERV

A rendezvényterv szerinti időpontokban, alkalmi, zenés, táncos rendezvényekre az egyetem
főépületében. A zenés táncos események rendezvényterve elérhető az Interneten a
http://munkavedelem.unideb.hu/ztnaptar.html címen
1. A biztonsági terv alapjául szolgáló jogszabályok a 2011. évi CXXVIII. törvény a
katasztrófavédelemről, az 1996.évi XXXI. törvény a tűzvédelemről, 2005. évi CXXXIII. törvény a
személy- és vagyonvédelemről , illetve 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 45 § (1)
bek., és az 54/2014 (XII.5.) BM rendelettel kiadott OTSZ használati szabályok, Szabadtéri
rendezvények pont, a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet
A Biztonsági Tervet a zenés táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára látható,
hozzáférhető helyre kell elhelyezni!

2.

A rendezvény szervezője

Neve: Változó, a rendezvény terv szerint http://munkavedelem.unideb.hu/ztnaptar.html
Elérhetősége: Változó, a rendezvény terv szerint http://munkavedelem.unideb.hu/ztnaptar.html
A bál főrendezője az általánosan felelős, az egyetem vezetői által meghatározott személy. Rendkívüli
esemény bekövetkeztekor a szükséges döntéseket meghozza, illetve a döntés előkészítésében részt
vesz.

3. A rendezvény biztonságáért felelős szervezetek
3.1 A DE KC biztonság-szervezési felelős:
Neve: Kéki László
Elérhetősége: +36-30-6610-998
Feladata a Debreceni Egyetem, a Campus-Véd 2000 Kft és a bál rendészeti feladatit ellátó cég közötti
koordinálás. A helyi egyetemi biztonsági szabályok és követelmények meghatározója. A rendezvény
alatt az egyetem téri campusra a gépjármű beléptetést szervezi. Rendkívüli eseménykor
helyismeretével segíti a kialakult veszélyhelyzet megoldását.
3.2 A porta szolgálat, és az állandó rendészeti feladatot ellátók (Campus–Véd 2000 Kft):
Neve: Molnár Csaba ügyvezető igazgató
Elérhetősége: +36 30-993-58-76
A szokásos létszámban főépület porta szolgálatának a belső mozgó járőrök és külső járőrök
biztosítása. A munkautasításban meghatározott feladatok végzése. (pl. kulcskezelés, általános
tájékoztatás, segítségnyújtás stb.)
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3.3 A rendezvény külső-belső rendészeti feladatait ellátja (Rendészeti vezető)
Megnevezése: Változó, a rendezvényterv szerint http://munkavedelem.unideb.hu/ztnaptar.html
Ügyvezető: Változó, a rendezvényterv szerint http://munkavedelem.unideb.hu/ztnaptar.html
Elérhetősége: rendezvény terv szerint
A rendezvény alatt a tényleges rendészeti, biztonsági feladatokat szervezi és látja el. Végzik a
vendégek beléptetését a kapukban. A rendezvények helyszínein a rendészek biztosítják a vendégek
zavartalan szórakozást. Esetleges rendbontás esetén a szükséges mértékig önállóan beavatkoznak.
Rendkívüli esemény során a rendészeti vezető utasítása alapján az épület kiürítésében segítséget
nyújtanak.
A szolgálati beosztása, felállítási helye szerinti helyszínen ellátja a részére meghatározott rendészeti
feladatot. A feladat meghatározás szóbeli intézkedés formájában kerül kiadásra. Esemény
tudomására jutása esetén azonnal értesíti közvetlen szolgálati vezetőjét. Erélyes fellépéssel
megakadályozza a közelében kialakuló rendbontást, szükség esetén segítséget kér szolgálati
vezetőjétől. Tömeges rendbontás esetén egyedül nem kezdeményezi a rend helyreállítását. Kiürítés
– menekítés elrendelése esetén segíti annak végrehajtását, szükség esetén nyitja az ideiglenes
kijáratot. Felszólítja a közelében tartózkodókat a nyugodt magatartás megtartására, a menekítésre
rendelkezésre álló lehetőségre, a gyors és biztonságos eltávozásra.
Esemény bekövetkezése esetén távol tartja a bámészkodókat az esemény helyszínétől. Útbaigazítja a
mentésre érkezőket a cél mielőbbi eléréséhez.

3.4 A Debreceni Egyetem TEK GI Üzemeltetési Osztály
Neve: Kozák Viktor osztályvezető
Elérhetősége: +3630-449-11-18
Biztosítja az egyetem részéről a rendezvény lebonyolításához szükséges technikai feltételeket.

4.

A rendezvény adatai

Időpont: Változó, a rendezvényterv szerint http://munkavedelem.unideb.hu/ztnaptar.html
Helyszín: Debreceni Egyetem főépülete
A rendezvény nagyságától függően általában igénybe vett helyiségek, területek: Díszudvar, I. emelet
II. közlekedők, Rektori tanácsterem, Egyetemi Könyvtár előcsarnok, Aula, Auditórium- Maximum.
A rendezvény résztvevői létszám és nyitvatartási idő:



A rendezvény idején engedélyezett létszám (a vendégek és szervezők) együtt 2.023fő
Az épület befogadó képessége
2.335 fő



A rendezvény szokásos kezdési időpontja 18:00, befejezése 03:00
Az ettől eltérő, illetve a pontos idők a rendezvényterv szerint
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5. A rendezvények lebonyolítási forgatókönyve


Vezetési pont elhelyezkedése a rendezvény helyszínén:
A főépület portáján. Elérhetősége: +3652512900/22450









A rendezvénybiztosítást végzők rendezvény kezdete előtt két órával érkeznek a helyszínre.
Vezetői megbeszélés: a rendezvény szervezője; rendezvény külső-belső rendészeti feladatait
ellátó cég (rendészeti vezető); a porta szolgálat, és az állandó rendészeti feladatot ellátók
(Campus–Véd 2000 Kft); DE TEK biztonság-szervezési felelős; TEK GI Üzemeltetési Osztály
vezető részvételével
Nevek, elérhetőségek, mobiltelefonszámok cseréje
A rendezvény biztosítását végző személy- és vagyonőrök eligazítása, a felállítási helyek
pontosítása a rendezvénybiztosítási terv szerint.
A CampusVéd 2000 Kft. porta szolgálatos rendészek eligazítása
A rendezvény biztosítását végző rendészek eligazítása

A rendezvény biztosítását végző személy- és vagyonőrnek ismerni kell:
-

a vonatkozó vagyonvédelmi törvényt, rendeleteket, azok előírásait,
az őrzött terület műszaki üzemeltetéséhez szükséges alapvető információkat,
a tűz- és munkavédelem helyi szabályait,
a tűzoltó berendezések elhelyezését, azok használatát,
az intézkedésre jogosult vezetők nevét, telefonszámát
a helyi rendőrség, tűzoltóság, mentők telefonszámait,
a kiürítési, menekítési tervet
a menekülési útvonalakat.
tűzriadó tervet




A soron kívüli tűz munkavédelmi oktatás megtartása és dokumentálása.
Zárt rendezvények esetében az épület kiürítése, lezárása a rendezvény kezdete előtt egy
órával
A rendezvényi terület nyitása nagyközönség részére: A rendezvény nyitása előtt az épületet
biztonsági szempontból a rendészeti vezető és az Üzemeltetési Osztály vezetője illetve az
általa megbízott személy előzetesen átvizsgálja, az átvizsgálás eredménye alapján kerül sor
főrendező döntése alapján a nyitási engedély megadására.
A rendezvény végén az épület kiürítése, a vendégek távozása.
Az épület átvizsgálása, kipakolás és visszatérés a normál üzemmenetre.






6. A rendezvénybiztosításra rendelkezésre álló személyzet:
A rendezvényen– tekintettel az épület méretére és értékére - az általános rendészeti feladatot
ellátó létszám:




0-1500 fő között:
1501-2000 fő között:
2001-2335 fő között:

12 fő,
17 fő,
23 fő.

Egyéb feladat ellátási igény esetén a további szükséges rendészeti létszámot a rendezvény
kezdetéig, illetve a rendezvény ideje alatt a főszervező a beérkezett igény szerinti egyeztetést
követően határozza meg. ( pl.: rendezvényi színpad többlet rendészeti létszáma, szükség esetén
technikai eszközök védelme, zenés rendezvényi helyszínek különleges védelme, személyi
védelemre szükséges rendész) a feladat ellátás igényének megfelelően a rendezvény helyszínen
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kerül további pontosításra. A létszám adatok szerinti rendészeti létszám biztosítása a főrendező
felelőssége!
Mivel a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, legalább egy főnek biztonságszervezői, legalább
három tagjának rendezvénybiztosító képzettséggel kell rendelkeznie. Az erre vonatkozó okiratot,
vagy annak másolatát magánál kell tartania. A szolgálat valamennyi tagja kulturált, elegáns - a
szolgálati hely adottságaihoz illeszkedő - formaruhában látja el feladatát. A kérdéses formaruha
kiváltképpen igazodik a speciális munkaterület igényeihez.
7.

A biztosítást végzők feladatai

7.1. Felállítási helyek a rendezvény jellegétől és a rendészeti létszámtól függően:






A főbejárati kapunál
Mozgó járőr-/ök/ a rendezvényi terület több pontján ( pontosítva a rendezvény kezdetéig a
biztosítási terv szerint)
Színpadok nézőtér felőli részén
A rendezvényszervezők, szponzorok igényének megfelelően egyéb helyeken.
Fogadás esetén annak bejáratánál

A maximális engedélyezett befogadóképesség esetére a lehetséges felállítási pontokról készült rajz a
2. számú mellékletben. A felállítási pontokat rendezvényenként változhatnak! Pontosítani szükséges
a rendezvény kezdetéig a biztosítási terv szerint.
A felállítási helyen a felállított rendész járőrözési feladatot is ellát a részére kijelölt területen. A
felállítási helyen rendészeti feladatot ellátó személyek felé közvetlen utasítási joggal a kijelölt
rendészeti csoportvezető rendelkezik. A helyszínen rendészeti feladatot ellátók által nem kezelhető
rendbontás esetén a rendészeti csoportvezető azonnal tájékoztatja az illetékes Operatív törzs
tagokat, (üzemeltetési vezető, majd a gyors egyeztetést követően szükség esetén rendőri
segítséget, biztonság-szervezési felelős) kér. A rendbontás körülhatárolását, megszüntetését a
helyszínen meghatározott elégséges létszám meglétével kell megkezdeni. Amennyiben a
rendelkezésre álló személyi állománnyal a rendbontás nem szüntethető meg, vagy személyi sérülés
következett be, rendőri segítséget kell igénybe venni.
7.2. Rendészeti csoport vezető feladatai :
 A rendezvény rendészeti biztosítási igényei alapján összeállítja a részére meghatározott
felállítási helyekre szükséges szolgálati beosztást.
 Vezényli a feladatot ellátókat a szolgálati felállítási hely beosztásnak megfelelően. Eseti
igények előfordulásakor a műszaki vezetőtől kapott utasításnak megfelelően jár el.
 Ellenőrzi beosztottai felállítási helyen való tevékenykedését a részükre meghatározott
feladat maradéktalan végrehajtását, hiányosság tapasztalása esetén azonnal intézkedik
annak megszüntetésére.
 A rendezvény ideje alatt folyamatosan kapcsolatot tart az műszaki vezetővel, biztonságszervezési felelőssel.
 Tudomására jutott esemény során azonnal az esemény helyszínére megy, elsődleges
intézkedést foganatosít, azonnal tájékoztatja a műszaki vezetőt, biztonság-szervezési
felelőst.
A továbbiakban a helyszínen intézkedésre jogosulttól kapott utasításnak
megfelelően jár el.
 Kiürítés – menekítés során irányítja a beosztottait a feladat minél gyorsabb és
szervezettebb végrehajtása érdekében
 Tömeges rendbontás esetén mozgósítja az embereit annak mielőbbi megszüntetésre, az
illetékes Operatív Törzs tagokkal való egyeztetést követően kérheti a rendőrség
közreműködését a rend helyreállításához.
 Személyi sérüléssel járó rendbontás esetén azonnali rendőri segítséget kér.
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A rendészeti tevékenységgel kapcsolatos eseményt pontos időmeghatározással és esemény
leírással, tanúk megnevezésével rögzíti az általa vezetett szolgálati naplóban.
Rendészeti tevékenységet érintő hatósági ellenőrzés során a tevékenység végzéséről
rendelkező hatályos jogszabályi előírások szerint jár el.

7.3. Felállítási helyen tartózkodó rendész feladatai:
 A szolgálati beosztása, felállítási helye szerinti helyszínen ellátja a részére meghatározott
rendészeti feladatot. A feladat meghatározás a helyszínen szóbeli intézkedés formájában
kerül kiadásra.
 Rendészeti feladatkörét érintő esemény tudomására jutása esetén azonnal értesíti közvetlen
szolgálati vezetőjét.
 Közelében előforduló tűz, vagy egyéb esemény tudomására jutás esetén a 12. pontban
leírtak szerint jár el. Egészségügyi ellátásra szoruló személy esetén, tudomásra jutáskor
egészségügyi személyzetet kér a helyszínre.
 Erélyes fellépéssel akadályozza meg a közelében kialakuló rendbontást, szükség esetén
segítséget kér szolgálati vezetőjétől. Tömeges rendbontás esetén egyedül nem
kezdeményezi a rend helyreállítását.
 Kiürítés – menekítés elrendelése esetén segíti annak végrehajtását, szükség esetén nyitja a
részére meghatározott ideiglenes kijáratot. Felszólítja a közelében tartózkodókat a nyugodt
magatartás megtartására, a menekülésre rendelkezésre álló lehetőségre, a gyors és
biztonságos eltávozásra.
 Esemény bekövetkezése esetén távol tartja a bámészkodókat az esemény helyszínétől.
 Útbaigazítja a mentésre érkezőket a cél mielőbbi eléréséhez.

7.4. Beléptetés




A rendezvények során a vendégek a főépületbe a főkapu(ko)n keresztül lépnek be. A
rendezvény alatt is bejáratok nyithatóságát menekülési célból biztosítani kell.
A technikai bejárat a Nyugati kapu.
A mozgássérült bejárat az épület Keleti kapuja

Az egyetem területére: gyalogosan, gépjárművel.
Beléptetés a főkapun, meghívóval, jeggyel. Jegyvásárlási lehetőség elővételben vagy a helyszínen.
A nyitott (bárki által belépőjeggyel látogatható) rendezvényeken a belépéshez szükséges igazolások
(nyugták, bizonylatok, igazolások) kiadása a főrendező (szervező) felelősségi körébe tartozik.
A törvényben meghatározott feltételeket a rendezvény biztonságos lebonyolítása végett
alkalmazzuk. A beléptetés szakszerűsége mellett fontos szempont a kényelem, és a szórakozni vágyók
minél rugalmasabb beléptetése.
A vendégek beengedése a Főbejárati kapun történik, a rendészeti feladatot ellátók csomag és ruházat
átvizsgálásával.
A területre alkoholt, 0,5 liternél több iható folyadékot tartalmazó műanyag flakont, üveget,
jogszabályilag fegyvernek minősülő tárgyakat bevinni nem szabad. Egyéb folyadékkal töltött edény a
területre nem vihető be.
A csomag átvizsgálása és a biztonsági ellenőrzés nem azonos a ruházatátvizsgálásával és a motozással
(utóbbit csak hatósági személy, jogszabályi felhatalmazás alapján végezheti). Ezért a rendezvényre
érkezők élet és testi épségének védelme érdekében – a téli időszakban – kötelező ruhatár
használatot ír elő az üzemeltető. Ez azt jelenti, hogy a Korm. Rendeletben meghatározott veszélyes
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eszközök rejtésére alkalmas felső ruházatot köteles a vendég ruhatárban elhelyezni, ennek
megtagadása esetén a belépése megakadályozható.
Hatósági intézkedés válik szükségessé:





közbiztonságra különösen veszélyes eszköz,
pirotechnikai eszköz, robbanó vagy robbantószer,
fegyver,
kábítószer, vagy bódító hatású szer észlelése esetén

Az épület előtti és a Nyugati kapunál a bevezető útszakaszon gépjárművel
nem szabad, e tilalom táblával jelölt.

megállni, várakozni

A személyszállító gépjárművekre vonatkozó tilalom feloldásáról a főrendező (szervező) kérésére az
Üzemeltetési Osztály képviselője – az állandó rendészeti feladatokat ellátó vezetővel történő
egyeztetést követően – dönt.
A rendezvényre érkező vendégek gépjárművei behajthatnak az egyetem területére a KRESZ
szabályainak betartásával a rendezvény ideje alatt. A rendezvény szervezője a gépjárművel történő
behajtás költségét a Campus–Véd 2000 Kft.-vel rendezi.
7.5. A rendezvényre be nem vihető tárgyak köre
A rendezvényre be nem vihető tárgyak körét meghatározza a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a
közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről
a)az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágóéle a 8 cm-t meghaladja,
továbbá a szúróhosszúság vagy a vágóél méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugóskés és a szúró-,
vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: felajzott
íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli);
b) a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz (különösen:
ólmosbot, boxer);
c) a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek;
d) az olyan eszköz, melyből a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület ingerlésével támadásra
képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray);
e) az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre
alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat);
f) az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére
alkalmas (elektromos sokkoló);
g) az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgál (különösen:
álkulcsok, mechanikus vagy elektromos elven működő zárnyitó szerkezetek).
Ezt kiegészítjük a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 173/2011 Korm.
rendelet alapján a pirotechnikai eszközök bevitelének tiltásával!
A 2005. évi CXXXIII. törvény 26. § (1) pontja feljogosítja a vagyonőrzési feladatokat ellátó személy- és
vagyonőrt a megbízó közterületnek nem minősülő létesítményének őrzése során a 26. § (1) pont c)
alpont alapján "a területen tartózkodó vagy onnan kilépő személyt - a 28. § rendelkezései szerint csomagja tartalmának bemutatására felhívni;". Tevékenysége során azonosítja a tiltott eszközt,
ebben segítségére van a szórakozó helyen szakképesítéssel rendelkező személy.
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Amennyiben a beléptetés során végzett csomagátvizsgálásnál a törvényben meghatározott tiltott
pirotechnikai termék birtoklásával találkoznak a biztosításban résztvevő személyzet úgy eljár :- 27.§
2. bekezdés alapján „A személy- és vagyonőr jogosult a bűncselekmény és a szabálysértés
elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény abbahagyására felszólítani, a cselekmény folytatását
megakadályozni, az elkövetőt elfogni és a birtokában levő, bűncselekményből vagy szabálysértésből
származó vagy annak elkövetéséhez használt dolgot, illetve támadásra alkalmas eszközt elvenni.”

A szabálysértést esetleg bűncselekményt elkövető személyt a rendőrség megérkezéséig
visszatarthatja.
A fogyatékkal élők
Fokozott figyelmet fordítunk a fogyatékossággal élő emberekre. Igyekszünk a mindennapokban
alkalmazható segítséget át adni azoknak, akik rendezvényeinket látogatják.
Beléptetésük a mozgáskorlátozottak esetében a Főépület K-i kapuján akadálymentesen történhet
meg.
Menekítési, kiürítési vészterv esetén, váratlan cselekmény bekövetkezésekkor a biztosításban
résztvevő személyek külön eligazításban, oktatásban részesültek a fogyatékkal élő személy elsődleges
kikísérésére, kimenekítésére, figyelemmel a korlátozott mozgásra vagy az ítélő képesség korlátjaira.
Ezért fontos, hogy kiemelt figyelemmel kísérjük a benntartózkodásukat.

8. Tárgyi feltételek és technikai eszközök
A biztonsági szolgálat ruházatának tartozéka az azonosító igazolvány, kártya vagy kitűző is, amelyen
jól láthatóan szerepel a cég neve, a személy- és vagyonőr arcképe, neve, beosztása, az igazolvány
sorszáma.
Valamennyi szolgálati helyre - pontos minden körülményre és rendkívüli eseményre vonatkozó
Szolgálati Utasítással rendelkezik. A kérdéses szabályzatok, kiterjednek a szolgálat valamennyi
feladatára (a szolgálat jogai, kötelezettségei, jogosultsága, végrehajtandó feladatai, kulcs, okmány és
ezzel kapcsolatos iratkezelés, a szolgálat ruházata, a be és kilépés szabályai, stb.).
Kapcsolattartás: A CampusVéd 2000 Kft biztonsági őrei rendelkeznek CB rádióval. Ha külső cég látja el
a rendezvény biztosítást a kommunikáció mobiltelefonon keresztül történik.
A rendészeti – biztonsági szolgálat embereinek zseblámpával kell rendelkezni egy esetleges
áramszünet esetére

9. Távozás rendje




A rendezvények végén a vendégek a főépületbe a főkapu(ko)n keresztül távoznak.
A technikai bejárat a Nyugati kapu. Itt történik a rendezvényre beszállított bútorok
eszközök kiszállítása. A kapu őrzését a kipakolás során is biztosítani szükséges.
A mozgássérült kijárat az épület Keleti kapuja.
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10. A rendezvény egészségügyi biztosítása.
A rendezvény megfelelő egészségügyi biztosításáért a rendezvény szervezője felelős. Amennyiben a
rendezvénybiztosítás során ellátott beteg egészségi állapotának megfelelő ellátásra alkalmas
legközelebbi egészségügyi intézménybe szállítása válik szükségessé, akkor erről a rendezvény
egészségügyi biztosítását végző szervezetnek - ide nem értve a gyalogőrséget - kell gondoskodnia.
10.1 Az egészségügyi ellátás vezetője:
Neve: Változó a rendezvény terv szerint http://munkavedelem.unideb.hu/ztnaptar.html
Elérhetősége: rendezvény terv szerint
Megszervezi a rendezvény helyszínén az elsősegélynyújtást.
A rendezvényhez biztosítja mentő gépjármű megrendelését.
A rendezvény helyszíni egészségügyi biztosítása kerül lebonyolításra, vagy a szolgálatot teljesítő
mentőgépjárművet kérik a helyszínre technikai felszereltsége a várható létszámnak megfelelő.
(mentőgépjármű az 5/2006. (II.7.) EüM rendeletben leírt felszereltséggel.)





Zárt térben tartott, 300-1000 fő közötti létszámú zenés táncos rendezvény esetében egy fő
gyalogőrség biztosítása szükséges. Az ellátást szakképzett mentőápoló, mentőtiszt, orvos,
mentőorvos, vagy ezek közül több személy együttesen végzi. A gyalogőrségi szakelsősegély
kötelező felszerelését az 5/2006. (II.7.) EüM 2. sz melléklete tartalmazza.
Kisebb létszámú, 1000 fő alatti rendezvény esetén rendezvénybiztosítás akkor szükséges, ha
a rendezvényt kifejezetten betegek vagy időskorúak számára szervezik, illetve jogszabály az
esemény, sportesemény jellegére tekintettel azt kötelezően előírja.
1000-5000 fő részvétele esetén egy eset kocsi szükséges.

Az egészségügyi biztosítás vezetője a rendezvény kezdete előtt legalább 20 nappal korábban
tájékoztatja az időlegesen megnövekedett létszámról a Debreceni Kenézy Gyula kórházat.
A rendezvényi területen egészségügyi ellátásra szorulóhoz a közelben tartózkodó észlelő személy
hívja az egészségügyi szolgálatot.
Az egészségügyi biztosítás vezetője a rendezvény ideje alatt szükséges esetben telefonon kapcsolatot
tart az OMSZ helyi szervezetével. Mentőhelikopteres szállítás szükségessége esetén a helikopter
leszállásra kijelölt terület az egyetem előtti tér Helyrajzi száma: 22248/1
A GPS koordinátái: 47.553378, 21.621518
10.2 Felállítási helye, elérhetősége
Főépület földszint 7-8 számú multi funkciós tanterem. (lásd a következő oldalt)
A kiürítés- menekítés elrendelésekor az egészségügyi ellátók felkészülnek sérültek fogadására,
ellátására. A rendezvények során a szervezővel szerződésben álló egészségügyi szolgáltató minden
esetben jelen van.
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A rendezvény egészségügyi biztosítása
Főépület földszint 7-8 számú multi funkciós
tanterem
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11. Tűzvédelem.
Tűz esetén a főépület tűzriadó terv szerint kell eljárni, lásd a 4. számú mellékletet
12. A biztonsági szolgálat feladata rendkívüli események esetén
12.1 Közbiztonsági veszély
Az ittas, bódult személy agresszív viselkedése, verekedés esetén a személy, személyek kiszűrése a
biztonsági személyzet feladata. Az értékeléstől függően a rendőrhatóság, illetve a mentőszolgálat
irányába történő intézkedés
12.2 Tűz esetén
Az épületben a belső riasztás esetében a főportán elhelyezett kézi indítású jelzés adóval lehet a
kiépített kürt rendszert működtetni. Az egyetemi és Nemzeti Könyvtár esetében a kiépített tűzjelző
hálózat és jelző rendszert kell használni a tűzjelzésre.
Feladat: az épületben tartózkodó vendégek azonnali kimenekítése a menekülési útvonalakon. A
kiürítési és menekítési terv szerint.
A készenlétben tartott tűzoltó felszereléssel a tűzoltás megkezdése, a tűzjelzés mellett.
12.2 Áramszünet
A terület áramellátását a helyi elektromos szolgáltató biztosítja a meglévő transzformátor
állomásokról. Az épületben külön biztonsági világítási hálózat nincs kiépítve. Áramszünet esetén
vészvilágításként a DEOEC irányából automatikusan egy másik transzformátor körzetből a világítási
hálózat bizonyos korlátozással működő képes.
A gólyabáli rendezvények esetében a bál időtartamára két fő villanyszerelői ügyeletest kell
berendelni. Ennek megszervezése az Üzemeltetési Osztály feladata.
A menekülési útirányok után világító táblával vannak megjelölve. A rendészeti – biztonsági szolgálat
embereinek zseblámpával kell rendelkezni.
11.2 Bombariadóval fenyegetés, terrorcselekmény, tömeges rendbontás
Terrorcselekmény és annak fenyegetettsége esetén az operatív törzs a helyszínen dönt a megteendő
intézkedésekről. A rendőrség értesítése a biztonság-szervezési felelős feladata. Tömeges rendbontás
esetén, a helyszínen rendészeti feladatot ellátók és szükség esetén a rendőrség végzi a rend
helyreállítását. A rendőri segítség kérés a helyszíni egyeztetést követően a rendészeti csoportvezető
feladata.
Debrecen, 2017. március 14.
Bene Gábor
DE KC BSZO főelőadó
+3630-349-149-5
Mellékletként csatolva:
1. A rendezvény helyszínrajza
2. Szintenkénti alaprajz a menekülési információkkal
3. Kiürítési- és menekítési terv
4. Főépület tűzriadó terv

11

1. számú melléklet
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2. számú melléklet
(a rendészek felállítási helyeinek

pontosítása a rendezvénybiztosítási terv szerint!)
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14

15
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3. számú melléklet

Kiürítési- és menekítési terv

a Debrecen, Egyetem tér 1sz. alatti Főépületben
megrendezésre kerülő rendezvényekre
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I.

A létesítmény
1. A létesítmény címe, elhelyezkedése és megközelítése:

A Debreceni Egyetem Főépülete számos kiállítás, kulturális rendezvény városi és egyetemi bál
helyszíne.

A Debreceni Egyetem Főépülete az Egyetem téren – az alábbi térkép szerint – található:

A Debreceni
Egyetem Főépülete
4010 Debrecen
Egyetem tér 1 sz.

A Debreceni Egyetem Főépülete megközelítési lehetőségei az alábbiak:


Az M35 autópálya irányából a 35. út
tér



Budapest irányából szintén a 4. sz. főút átvezető szakaszán haladva a Szoboszlói út- Nyugati
utca- Déli sor- Böszörményi út - Ötvenhatosok tere- Bolyai u. - Egyetem tér

-Doberdó u – Kartács u – Dóczy József u. – Egyetem
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Nyíregyháza irányából szintén a 4. sz. főút átvezető szakaszán haladva a Kassai út – Hadházi
út, – Nagyerdei krt. – Egyetem tér térútvonalon.

Az egyetem a város szélén, a Nagyerdő kezdeténél található, így megközelítési lehetőségei
korlátozottak. Alapvetően az egyetem sugárút, Simonyi út, Böszörményi út igénybevételével
közelíthető meg.
Tömegközlekedés (10, 12, 15, 22, 24 számú autóbusz és 1. számú számú villamos) az Egyetem térig
biztosított.

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum épület együttese (Klinikák) a
Főépülettől kb. 1.200 méterre található. Ezen létesítményen belül található a Főnix Orvosi Ügyelet.

A Debrecen város, illetve a megye területén is sürgősségi ellátást végző Dr. Kenézy Gyula Kórház- és
Rendelőintézet kb. 6.200 méterre található. Egészségügyi ellátás szempontjából jelentős még a
Debreceni Mentőállomás, mely a létesítménytől kb. 4.000 méterre található.

A személybeléptetés és a gépjármű parkoltatás összességében jól kivitelezett, ugyanakkor az is tény,
hogy telt házas rendezvények esetén a rendelkezésre álló parkolóhelyek nem elégítik ki az igényeket,
rendszeresen fordulnak elő szabálytalan várakozások.

A jegyeladás a főbejáratnál biztosított. A bejáratoknál beléptető rendszer, illetve szűkítő folyosó
nincs, ez utóbbi szükség esetén kordonelemek telepítésével kerül kialakításra.

A beléptetést semmilyen technikai berendezés nem segíti, azt kizárólag a biztonsági személyzet
(rendezők) végzik.
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 A Főépület főbejáratai (3 db. az épület
homlokzati oldalán) az Egyetem térre
nyílnak.

 A Főépület hátsó frontján 1-1 db.
bejárat található.
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•

•

A Főépület Nyugati kapuja

A Főépület Keleti kapuja

A mentők, valamint az esetleges mentési feladatokat ellátók az előzőekben említett bejáratokon
keresztül tudnak a Főépület területére bejutni.

2. A főépület befogadóképessége:





alapterülete:
befogadóképessége:
A rendezvény idején használt épületrészben maximálisan
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26.231 m2
2.335 fő
2.023 fő

3. A Főépület alaprajzai:
alagsor

alsó földszint
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felső földszint (I. emelet)

II. emelet
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III. emelet

IV. emelet
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A kiürítés során a legkedvezőtlenebb – azaz legnagyobb létszámú – helyiség a díszudvar, kiürítési
lehetőségeit ellenőriztük számítással. A másik legkedvezőtlenebb helyiség a III. emelet, mivel ez van a
legtávolabb a kijárattól. A számításunk során a díszudvar 312 fős befogadó képességét vesszük
figyelembe.
Ezért az előcsarnok főlépcső és az előcsarnok kijárati ajtók áteresztő képessége a kritikus. Ezért a
főbejárati kapukat kiürítés esetén haladéktalanul nyitni kell, a kinyitásuk a rendészeti szolgálat
feladata! A földszinten a K-i és Ny-i és É-nyi É-K-i kijárati kapuk azonnali megnyitásával a főbejárati
menekülési irány tehermentesítendő! Kinyitásuk a rendészeti szolgálat feladata!

A fogyatékkal élők elhelyezése a keleti kapu mögötti, illetve melletti területen biztosított, itt az
akadálymentes közlekedés feltételei kialakításra kerültek.

4. A vezetési pont:

Vezetési pont elhelyezése a rendezvény helyszínén: a főépület portáján
Elérhetősége: +3652512900/22450

A vezetési pont őrzésére – amennyiben használata szükségessé válik – szolgálati csoport telepítése
szükséges.

A rendezvényi terület térfigyelő rendszere: A főportán lévő kamera rendszer részben lefedi a
rendezvény helyszínét.

5. Egészségügyi ellátás:
A rendezvények során a szervezővel szerződésben álló egészségügyi szolgáltató minden esetben jelen
van.

Felállítási helye, elérhetősége: Főépület földszint 7-8 multi funkciós tanterem
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6. Orvosi szoba:

A létesítmény területén az elsősegély hely biztosított, alkalmas funkciójának betöltésére.

7. A gépjárművek parkolási lehetőségei:

Az egyetem téri campuson 336 gépjármű parkolására van lehetőség

parkolók a kémiai épület előtt
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parkolók a főépület mögött

külső parkolók a Nyugati oldalon

külső parkolók a Keleti oldalon
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8. A közlekedési és menekülési útvonalak jelzése:

A létesítmény területén a menekítés, illetve menekülés a bejáratokon keresztül biztosított.

Az épület összesen 6+1 bejárat található. Az épület hátsó frontján található az Észak-Keleti bejárat
mely jelenleg még az alagsorba vezet. A nyugati kapu általában a technikai bejárat, mivel előtte
rakodó rámpa is található. A keleti Kapu a mozgássérült bejárat automatikus működtetésű ajtóval
van ellátva.

A menekítésre szolgáló kapuk a rendezvények időtartama alatt nyitott állapotban vannak,
felügyeletüket rendezők látják el.

A létesítmény területén a menekülési út után világítós kivitelű menekülési útirányjelző táblákkal
jelölve van. Áramszünet esetén vészvilágításként a DEOEC irányából automatikusan egy másik
transzformátor körzetből a világítási hálózat egy része bizonyos korlátozással működő képes.

II.

Menekítés katasztrófa helyzetben

A Főépületben eddig megrendezett, rendezvények igazolták, hogy normalizált körülmények között
bonyolódó bálok, rendezvények esetében a vendégek biztonsága garantálva van. Olyan rendkívüli
esemény bekövetkezésére, amely a lelátókon tartózkodók gyors menekítését igénylik, katasztrófa
helyzetben (tűz, bombariadó, elemi csapás) lehet számítani.

Katasztrófahelyzetben a főépületben tartózkodók menekítése a jelen tervben foglaltak figyelembe
vételével kerül sor.
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A rendezői állomány felé utasítási joggal a főrendező rendelkezik.

A menekítési feladatokat a rendezvény biztonsági szolgálat állománya (rendezők) hajtják végre.
Az épületben a belső riasztás esetében a főportán elhelyezett kézi indítású jelzés adóval lehet a
kiépített kürt rendszert működtetni. Az egyetemi és Nemzeti Könyvtár esetében a kiépített tűzjelző
hálózat és jelző rendszert kell használni a tűzjelzésre.
A zenés táncos rendezvényeken a
színpadi hangosítás lehetőséget ad
az élőszóban történő tájékoztatásra
is. Így arról, hogy a díszudvart, illetve
az épületet milyen irányokban lehet
elhagyni
A
tömeget
megfelelő
kommunikációval
nyugtatni
szükséges és felvilágosítással kell
segíteni a biztonságos kijutást.

A főrendező a rendezőket úgy csoportosítják, hogy az épületből az emberek menekítése a lehető
leggyorsabban, szabályozottan és pánik nélkül történjen.

Nagyon fontos szempont, hogy a menekítés során fokozott figyelemmel kell lenni a nehezebben
mozgókra, idősekre, és gyerekekre.

A rendezői állománynak törekednie kell arra, hogy a legközelebbi kijáratok felé irányítsák a nézőket.

29

A főrendező utasítást ad a szolgálatot
teljesítő rendezőknek a kapuk nyitására.

A kijárati kapukat a rendezvény ideje alatt
nyitva kell tartani, azok felügyeletére
rendezőket kell vezényelni.

A rendezők a mozgásképes sérülteket a kijelölt segélyhely felé irányítják.
Vészhelyzetben a létesítményben tartózkodók gyors és biztonságos menekítését az alábbiak szerint
kell végrehajtani:
A rendelkezésre álló hangosító berendezéseken keresztül tájékoztatni kell a nézőket a rendkívüli
esemény jellegéről, kiterjedéséről az épület elhagyásának és a kijáratok megközelítésének rendjéről.
A főrendező utasítja a bejáratoknál felállított rendezőket az ajtók kinyitására.
A pánik kialakulásának elkerülése érdekében a hangosbemondón folyamatosan kísérletet kell tenni a
menekülő tömeg megnyugtatására, magatartásának szabályozására.
A rendezők egy részét a kijáratokhoz kell vezényelni azzal a feladattal, hogy szabályozzák a tömeg
mozgását, akadályozzák meg, hogy a kijáratoknál veszélyhelyzetet generáló torlódások alakuljanak ki.
A létesítményben tartózkodók menekítése után – az esemény jellegétől függően – a rendelkezésre
álló erőkkel meg kell szervezni a helyszínbiztosítást, illetve az eseményhez kapcsolódó egyéb
feladatok végrehajtását.
Rendkívüli helyzet (katasztrófahelyzet, elemi csapás) bekövetkezése esetén utasítási joggal a
helyszínre érkező katasztrófavédelmi parancsnok rendelkezik.
Fogyatékos vendégek kimenekítése:
A fogyatékkal élők elhelyezése a Keleti kapu mögötti, illetve melletti területen biztosított, itt az
akadálymentes közlekedés feltételei kialakításra kerültek.
Menekítésükre a Keleti kapun keresztül került sor, majd a létesítmény előtti járdaszakaszon kerülnek
elhelyezésre.
Sérültek ellátása, kezelése:
A menekítés elrendelésével azonos időben a főépülethez vezényelt egészségügyi szolgálat a mentő
gépkocsi felállítási helyén készül fel a sérültek fogadására és elsődleges ellátására.
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Sérültek elhelyezésére, ellátására alkalmas objektumok:




Kossuth Kollégiumok (Egyetem tér 1 sz. tel.: 72000;72500).
Weiner Leó Kollégium (Egyetem tér 2 sz. tel: 23819)

III.

Kiürítési feladatok rendezvényen bekövetkezett rendbontások esetén

A rendezői állomány felé utasítási joggal a főrendező rendelkezik.

Nyílt rendőri biztosítás, illetve amennyiben a kialakult helyzetet a szervező és a rendezők nem tudják
kezelni a kiürítési feladatok irányítója a rendőri biztosítás parancsnoka.

Kiürítési feladatokat a szinteken feladatot teljesítő civil biztonsági szolgálat állománya (rendezők) a
főrendező utasítására, a rendőrség jelenléte esetén, a helyszínen tartózkodó rendőrségi csoport
vezetőjének útmutatása és a rendőri állomány segítségével hajtja végre.

A főrendező a szervezőn, és a rendezőkön keresztül megpróbálja a rendet helyreállítani, ennek
érdekében:

-

A rendelkezésére álló kihangosítókon keresztül szólíttassa a fel a tömeget a jogellenes
magatartás megszüntetésére, illetve az épület elhagyására. Ennek során a távozásra kijelölt
útvonalakat is közölni kell.

-

A rendbontás kezelésére alkalmas számú rendezőt irányítson a helyszínre.

-

Amennyiben tevékenységük
közreműködését.

nem

jár

eredménnyel,

úgy

igényelje

a

Rendőrség

A feladat végrehajtása során nem csak a tömeg kiszorítására, hanem
a jogszerűtlen magatartást tanúsító személyek eltávolítására, előállítására kell törekedni.
31

A tömegkezelési feladatok végrehajtása során fokozott figyelmet kell fordítani a személyekkel,
csoportokkal szemben történő jogszerű, szakszerű a szükségesség, az arányosság, és a fokozatosság
elvét betartó, de ugyanakkor határozott és hatékony fellépésre.

A terület kiürítése során végrehajtandó általános feladatok:

-

Gondoskodni kell, hogy a rendezvényen használt hangosításon keresztül tájékoztatást kell
nyújtani a bevezetett intézkedésekről, annak okáról, és a lehetséges távozási útirányokról.

-

Amennyiben az előzőekben említett hangosítás nem vehető igénybe, úgy a megafon
készüléket kell igénybe venni.

-

Segíteni kell a résztvevők távozását a rendezvény helyszínéről, illetve – szükség esetén –
közre kell működni a személyek és anyagi javak mentésében.

IV.
Bevezetésre kerülő biztonsági rendszabályok

A feladat végrehajtás időszakában rádió híradást kell kiépíteni és alkalmazni a műveletben résztvevők
között.
A rádióforgalmazás szabályait következetesen be kell tartani. A dezinformáció elkerülése érdekében
az észlelt jelenségeket, eseményeket és történéseket, végrehajtott intézkedéseket rövid, tömör
formában kell jelenteni.
A tömeg elleni tevékenység megkezdése előtt fel kell készülni a rendezői állomány testi épségének és
egészségének megóvása érdekében teendő előzetes intézkedésekre, a poroltó-készülékeket elő kell
készíteni.

Debrecen, 2017. március 15.

_____________________
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4. számú melléklet

Debreceni Egyetem

Főépület
TŰZRIADÓ TERVE
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Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok
Főépület
Tűzriadó Terv
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, telefonon vagy a rendelkezésre álló gyengeáramú tűzjelző útján kell megtenni.
Az épület portai szolgálatát még a helyileg eloltott tűzről is értesíteni kell.
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 9-105-ös városi telefonszámon.
Az épület portája az alábbi számokon érhetők el: 22450
A portai szolgálat a tudomására jutott és helyileg el nem oltott tűz vagy egyéb rendkívüli eseménykor
késedelem nélkül értesítse a


hivatásos önkormányzati tűzoltóságot 9-105
A tűzjelzés tartalmazza:
a tűz pontos helyét (pl. Debreceni Egyetem Főépület II. emelet 234 helyiség )
mi ég (pl. könyvtár, iroda berendezési tárgyak)
mi van veszélyeztetve ( pl. szomszédos irodák, szomszédos épületszárny stb )
milyen kiterjedésű a tűz (helyiség, épületszint)
emberélet van e veszélyben (minden esetben jelezni kell, hogy emberélet van
veszélyben)
a tűzjelző nevét és a jelzésre használt telefon számát ( 5129-900/22450)
riassza az épületben tartózkodókat az épület elhagyására a tűzjelző szaggatott
kürtjelzésével,
az egyetem Munkabiztonsági Önálló Osztály vezetőjét (55555; +36204484450) és/vagy
főelőadóját (22444; 30-349-149-5)
az Üzemeltetési Osztály vezetőjét 22066; 30-9-538-049
a rendészeti szolgálat munkatársait
egyetemen belüli jelzés során azt is közölni kell, hogy a hivatásos önkormányzati tűzoltóság
értesítve lett-e, illetve szükséges-e a riasztásuk.
-
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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) és fali tűzcsap áll
rendelkezésre. Figyelem a vízzel oltani csak előzetes áramtalanítás után szabad!
Minden tüzet- vagy robbanást - a tűzvédelmi vezető 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 eszközli, de az eseményt azonnal jelenti az egyetemi tűzvédelmi vezetőnek - 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 tűzoltásvezető személy utasításait.
munkaidőn túl jelzett tűznél a szükséges riasztások és értesítések végrehajtása után riassza
az egyetemi szolgálati lakásban lakó üzemeltetési osztályvezetőt.
Végrehajtja a szükséges áramtalanítást. Meggyőződik arról, hogy a liftben nem tartózkodik-e
személy. Szükség esetén intézkedik kiszabadítására.
Egyéb esemény során értesíti a részére külön meghatározott dolgozókat.

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.
Gondoskodik a kivonuló tűzoltóság tájékoztatásáról.
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 - helyszín biztosítási feladatoknál.
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Munkavállalók feladata tűz esetén







A tüzet észlelő munkavállaló szükség esetén telefonon - városi hívószáma 105 , egyetemről 9105 - azonnal riasztja a hivatásos tűzoltóságot, egyetem területén keletkezett tűz esetén a
veszélyeztetett épület portását, a kémiai épület portását, és minden esetben a főépület
portaszolgálatát a szükséges belső riasztás és értesítés végrehajtására.
A tűz közelében tartózkodókat hangosszóval-kiabálással riasztja, majd megkezdi/k/ a tűz oltását,
anyagi javak mentését.
Tűzoltás vezetésre jogosult személy helyszínre érkezése után végrehajtják annak utasításait.
A munkaterületén keletkezett és helyileg eloltott tüzet minden esetben jelenteni kell a tűzvédelmi
vezetőnek.

A munkavédelmi 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.
Gondoskodik a tűz területének áramtalanításáról, szükség esetén a gáz fővezeték elzárásáról, a
szükséges szakemberek riasztásáról.
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 ismerete birtokában támogatja munkájában.
Felméri vagy felméreti a keletkezett tűzkár nagyságát, elkészíti a szükséges adminisztrációt

A bentlakó egyetemi alkalmazottak feladata tűz esetén






Tűz észlelése esetén azonnal riasztja a hivatásos tűzoltóságot, adott épület portását, tájékoztatja a
főépület portását.
A tűzjelzés vétele esetén tájékozódás céljából a portára, majd a tűz helyszínére megy.
Gondoskodik a tűz helyszínének áramtalanításáról, szükség esetén a gáz fővezeték elzárásáról.
Megkezdi a tűz oltását, környezet hűtését majd továbbiakban a tűzoltás irányítását átvevő
személy rendelkezésére készenlétben áll és segítséget nyújt a tűzoltás feltételeinek
megteremtésében (vízszerzési helyek, felhatolási útvonal biztosítása, tájékoztatás stb.)
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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 tűzvédelmi vezetőnek.

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 épület elhagyásának módja

A mellékelt rajz szerint történik.

Az épületben lévő főbb veszélyforrások





A tetőtér légszáraz fa szerkezete.
Gáz vezeték az épületben
Az Egyetemi Könyvtár raktárszintjei és a hátulsó raktárszintek fa lépcső szerkezete.

A főépület portáján jól látható helyen ki kell függeszteni a tűzriadó terv egy példányát
mellékleteivel és azon dolgozók névsorát, beosztását, lakcímét, telefonszámát akiket tűz vagy egyéb
esemény során azonnal értesíteni kell.
Debrecen, 2017. március 14.
Bene Gábor
főelőadó
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A Debreceni Egyetem főépületben a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet alapján az 50 főnél
nagyobb befogadó képességű helyiségek megengedett maximális befogadóképességnek
kiszámítása.

Alapadatok és felmérési adatok
Ajtó
szélesség
(m)

ÜLŐHELY KEZELŐJE

AJTÓK
száma

440

Üzemeltetés

3

6,86

431-433

300

BTK Dékáni Hivatal

3

4,2

I. tanterem

F/3/6

120

BTK Dékáni Hivatal

1

1,4

II. tanterem

Ny-i udvar 15/c/2

100

BTK Dékáni Hivatal

belül 2
külső 1

1,4

III. tanterem

K-i udvar 33/1

100

BTK Dékáni Hivatal

1

0,86

DEENK Olvasóterem

K-205-2

180

DEENK

3

3,6

IX. tanterem

211

110

BTK Dékáni Hivatal

1

1,4

X. tanterem

237

108

BTK Dékáni Hivatal

1

1,4

XI. tanterem

310

100

BTK Dékáni Hivatal

1

1,4

XII. tanterem

315

120

BTK Dékáni Hivatal

1

1,4

XIV. tanterem

402

110

BTK Dékáni Hivatal

1

1,4

XV. tanterem

411

60

BTK Dékáni Hivatal

2

2,8

TANTEREM

HELYE

Aula

II. emelet

Auditórium-Maximum
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A K/1 helyiségnek kiürítési időtartama az ajtók átbocsátóképessége alapján:

ahol:

t1b

N1
k

a helyiségnek vagy egy részének kiürítési időtartama az ajtók átbocsátó
képessége alapján, min,
a kijáratonként eltávolítandó személyek száma,
a kijáratok átbocsátó képessége: 41,7 fő, m -1. min - 1 (percenként 25 fő,
0,6 m-es sávnyílás szélességen),

x1

az N -hez tartozó kijáratok szélességeinek összege, m.
1

t1,meg

a kiürítés első szakaszára megengedett időtartam az 1. táblázat alapján.

Ebből visszafelé számolva a biztonságosan kiürítést még lehetővé tévő elméleti létszám az
alábbi táblázatban látható:
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ÜLŐHELY KEZELŐJE

megengedett számított
létszám az ajtó
szélességből számítva

TANTEREM

HELYE

Aula

II. emelet

440

Üzemeltetés

430

Auditórium-Maximum

431-433

300

BTK Dékáni Hivatal

263

I. tanterem

F/3/6

120

BTK Dékáni Hivatal

88

II. tanterem

Ny-i udvar 15/c/2

100

BTK Dékáni Hivatal

88

III. tanterem

K-i udvar 33/1

100

BTK Dékáni Hivatal
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DEENK Olvasóterem

K-205-2

180

DEENK

225

IX. tanterem

211

110

BTK Dékáni Hivatal

88

X. tanterem

237

108

BTK Dékáni Hivatal

88

XI. tanterem

310

100

BTK Dékáni Hivatal

88

XII. tanterem

315

120

BTK Dékáni Hivatal

88

XIV. tanterem

402

110

BTK Dékáni Hivatal

88

XV. tanterem

411

60

BTK Dékáni Hivatal

175
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