BIZTONSÁGI TERV

A rendezvényterv szerinti időpontokban, alkalmi, zenés, táncos rendezvényekre a Debreceni Egyetem
Böszörményi úti Campus 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, a 2005. évi CXXXIII.
törvény a személy- és vagyonvédelemről, és az 54/2014 (XII.5.) BM rendelettel kiadott OTSZ
használati szabályok, szabadtéri rendezvények pont, illetve 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 a rendezvényért, aki a DE AGTC 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 rendezvény külső-belső rendészeti feladatait ellátja (Rendészeti vezető)
Megnevezése: változó, a rendezvény terv szerint http://munkavedelem.unideb.hu/ztnaptar.html
Vezetője: változó, a rendezvény terv 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.
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Esemény bekövetkezése esetén távol tartja a bámészkodókat az esemény helyszínétől.
Útbaigazítja a mentésre érkezőket a cél mielőbbi eléréséhez.
3.2 A porta szolgálat vezetője:
Neve: Kozák Viktor
Elérhetősége: +36304491118
A szokásos létszámban a Böszörményi úti Campus főépületében porta szolgálatának, illetve a
belső mozgó járőrök és külső járőrök biztosítása. A munkautasításban meghatározott feladatok
végzése. (pl. kulcskezelés, általános tájékoztatás, segítségnyújtás stb.)
3.3 A Böszörményi úti Campus főépületében a belső rendészeti szolgálat vezetője:
Neve: Szemán Gábor (Vagyonvill Kft.)
Elérhetősége: 06-30/9358977
Feladata a Böszörményi úti Campus főépületében, a Vagyonvill Kft., és a bál rendészeti feladatait
ellátó cég közötti koordinálás. A helyi egyetemi biztonsági szabályok és követelmények
meghatározója. A DE AGTC Veres Péter Kollégium (a Főépület mellett lévő épület)
portaszolgálatát látják el, itt található a tűzjelző központ. A rendezvény alatt a DE AGTC
Böszörményi úti campusra a gépjármű beléptetést szervezi. Rendkívüli eseménykor
helyismeretével segíti a kialakult veszélyhelyzet megoldását.
3.4 A Debreceni Egyetem Rektori Hivatal főtitkár helyettes
Neve: Dr. Rőfi Mónika
Elérhetősége: (52) 512-900/58125
Engedélyezi a rendezvényt, a lebonyolításához igényelt helyiségek használatát, amennyiben
megkapja a rendezvényen közreműködő valamennyi személy/szervezet érvényes rendezvényre
vonatkozó szerződését (zenekar, étkeztetés, stb.)
3.5 A Debreceni Egyetem Műszaki és Üzemeltetési Főosztály vezetője
Neve: Törös Attila
Elérhetősége: +36-30-9156021
Biztosítja az egyetem részéről a rendezvény lebonyolításához szükséges technikai eszközöket.

4. A rendezvény adatai:
Időpont: Változó, a rendezvényterv szerint http://munkavedelem.unideb.hu/ztnaptar.html
Helyszín: Böszörményi úti Campus főépületében
A helyszín befogadóképessége: 622 fő
A rendezvény nagyságától függően általában igénybe vett helyiségek, területek: Aula, I. emelet
közlekedők, II. emelet közlekedők, Tanácsterem.
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A rendezvény résztvevői létszáma és nyitvatartási idő:
A rendezvény idején engedélyezett létszám ( a vendégek és szervezők együtt) 622 fő
A rendezvény szokásos kezdési időpontja 18:00, befejezése 03:00.
Az ettől eltérő, illetve a pontos idők a rendezvényterv szerint.

5. A rendezvények lebonyolítási forgatókönyve:
•

Vezetési pont elhelyezkedése a rendezvény helyszínén:
,,A” épület főportáján, elérhetősége: +36 52/508-397/88397

•

A rendezvénybiztosítást végzők a rendezvény kezdete előtt két órával érkeznek a
helyszínre.

•

Vezetői megbeszélés: a rendezvény szervezője, a rendezvény külső-belső rendészeti
feladatait ellátó cég (rendészeti vezető), a porta szolgálat és annak vezetője, és az állandó
rendészeti feladatot ellátók (Vagyonvill Kft.), a DE AGTC biztonság-szervezési felelős
részvételével.

•

Nevek, elérhetőségek, mobiltelefonszámok cseréje

•

A rendezvény biztosítását végző személy- és vagyonőrök eligazítása, a felállítási helyek
pontosítása a rendezvénybiztosítási terv szerint.

•

A Vagyonvill Kft és a Főporta portaszolgálatosok eligazítása.

•

A rendezvény biztosítását végző rendészek eligazítása.
A rendezvény biztosítását végző személy- és vagyonőrnek ismernie 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,

–

a tűzriadó tervet.

•

A soron kívüli tűz- és munkavédelmi oktatás megtartása és dokumentálása.

•

Zárt rendezvények esetében az épület kiürítése, lezárása a rendezvény kezdete előtt egy
órával.
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•

A rendezvényi terület nyitása nagyközönség részére:
A rendezvény nyitása előtt az épületet biztonsági szempontból a rendészeti vezető, az
Üzemeltetési Osztály vezetője és a rendezvény szervezője előzetesen átvizsgálja. Az
átvizsgálás eredménye alapján kerül sor a főrendező döntése alapján a nyitási engedély
megadására.

6.

•

A rendezvény végén az épület kiürítése, a vendégek távozása.

•

Az épület átvizsgálása, kipakolás és visszatérés a normál üzemmenetre.

A rendezvénybiztosításra rendelkezésre álló személyzet:

Rendészeti feladatot ellátók minimális létszáma:
A rendezvényen az általános rendészeti feladatot ellátó létszám, amennyiben pontosan meg lehet
határozni a résztvevők létszámát (jegyek alapján):
•

200 főig:

•

200-400 fő között: 4 fő

•

400-622 fő között: 6 fő biztonsági őr.

2 fő

Amennyiben nem lehet a rendezvényen résztvevők létszámát pontosan meghatározni, számon
tartani, akkor 0-622 főig a biztonsági őrök létszáma 6 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).
A létszám adatok szerinti rendészeti létszám biztosítása a főrendező felelőssége!
Mivel a biztonsági személyzet létszáma a 10 főt eléri, legalább egy főnek biztonságszervezői,
legalább 3 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 a feladatát. A kérdéses
formaruha kiváltképpen igazodik a speciális munkaterület igényeihez.
A rendezvényi terület térfigyelő rendszere:
A főportán és a Vagyonvill Kft. figyelőszolgálatnál (melynek központja AGTC Veres Péter Kollégium
porta) lévő kamera rendszer részben lefedi a rendezvény helyszínét.

7. A biztosítást végzők feladatai
7.1. Felállítási helyek a rendezvény jellegétől és a rendészeti létszámtól függően:
•

A főbejárati kapunál

•

A rendezvény alatt üzemelő kijáratoknál
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•

Mozgó járőrök a rendezvényi terület több pontján (pontosítva a rendezvény
kezdetéig a biztosítási terv szerint)

•

Színpad 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 pontok rendezvényenként változhatnak. Pontosítani
szükséges a rendezvény kezdetéig a biztosítási terv szerint.
A felállítási helyen a 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, biztonság-szervezési felelős, majd a gyors egyeztetést követően
szükség esetén rendőri segítséget 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 csoportvezető 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
megszüntetéséről.

•

A rendezvény ideje alatt folyamatosan kapcsolatot tart a 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 megszüntetésére, az
illetékes Operatív Törzs tagokkal való egyeztetést követően kérheti a rendőrség
közreműködését a rend helyreállításához.

•

Személyi sérüléssel járó rendbontás esetén azonnali rendőri segítséget kér.

•

A rendészeti tevékenységgel kapcsolatos eseményt pontos idő meghatározással 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.
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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 jutás 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, tudomására 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 főkapun keresztül lépnek be. A
rendezvény alatt is a bejáratok nyithatóságát biztosítani kell menekülési célból.

•

A mozgássérült bejárat a Főbejárat.

Az egyetem területére: gyalogosan, gépjárművel.
Beléptetés a főkapun, meghívóval, jeggyel. Jegyvásárlási lehetőség elővételben vagy a
helyszínen.
A nyitott (bárki által látogatható) rendezvényeken a beléptetéshez 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 Kis Aulánál lévő 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 rendezvény területére nem vihető be.
A csomag átvizsgálása és a biztonsági ellenőrzés nem azonos a ruházatátvizsgálásával és a
motozással (utóbbiakat csak hatósági személy, törvényi felhatalmazás alapján végezheti).
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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 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.

A DE AGTC főépülete mögött és az Akadémia út felőli kapunál és a belső útszakaszon
gépjárművel megállni, várakozni nem szabad, e tilalom táblával jelölt.
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 Vagyonvill 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- vagy 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, mely a szem és nyálkahártyák, illetve a bőrfelület ingerlésével
támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray);
e) az olyan eszköz, amely az utazás 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).
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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.
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.
7.6. A fogyatékkal élők
Fokozott figyelmet fordítunk a fogyatékossággal élő emberek kísérésének, segítésének.
Igyekszünk a mindennapokban alkalmazható segítséget át adni azoknak, akik
rendezvényeinket látogatják.
Beléptetésük a mozgáskorlátozottak esetében külön kérésre a DE AGTC Főépület porta
melletti bejáratánál 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 Vagyonvill 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
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•

A rendezvények végén a vendégek a Kis Aula kapuján keresztül távoznak.

•

A mozgássérült kijárat az épület Főbejárata.

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, 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 a 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 rendezvény területén az egészségügyi ellátásra szorulóhoz a közelben tartózkodó észlelő
személy hívja az egészségügyi szolgálatot.
Az egészségügyi biztosítást vezetője a rendezvény ideje alatt szükséges esetben telefonon
kapcsolatot tart az OMSZ helyi szervezetével. Mentőhelikopteres szállítás szükségessége
esetén a helikopter leszállásra kijelölt terület a DE AGTC főépülete mögött futballpálya.
Helyrajzi száma: 19555.
A GPS koordinátái: 47.548334,21.606738
10.2. Felállítási helye, elérhetősége
Elsősegély hely: Tanácsterem (AGTC Főépület „B” épületrész Aula mellett lévő helyiség)
A rendezvény helyszínén az elsősegély hely elérési útvonala jelezve van táblákkal (nyilakkal).
A kiürítés- menekítés elrendelésekor az egészségügyi ellátók felkészülnek sérültek
fogadására, ellátására. A rendezvények során a szervezővel szerződésen álló egészségügyi
szolgáltató minden esetben jelen van.
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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 élő szóval történik, hangosításon keresztül. Az ,,A” épület és a
DE AGTC Könyvtár esetében a kiépített tűzjelző hálózat és jelző rendszert kell használni a
tűzjelzésre.
Feladat: Az épületben tartózkodó vendégek azonnali kimenekítése a menekülési
útvonalakon.
Tűz vagy egyéb kiürítés (pl: bombariadó) esetén a kiürítési és menekítési terv szerint kell
eljárni.
A készenlétben tartott tűzoltó felszereléssel a tűzoltás megkezdése, a tűzjelzés mellett.
12.3. Áramszünet
A terület áramellátását a helyi elektromos szolgáltató biztosítja a meglévő transzformátor
állomásokról. Az épületben külön biztonsági világítási hálózat nincs kiépítve.
A rendezvény időtartamára két fő villanyszerelői ügyeletes folyamatos jelenlétét kell
biztosítani. Ennek megszervezése Az Üzemeltetési Osztály feladata.
A menekülési útirányok után világító táblával vannak megjelölve. A rendészeti – biztonsági
szolgálat embereinek zseblámpával kell rendelkeznie.
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12.4. 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, 2015. április 16.

Kövér Tamás
DE GF MBO megbízott osztályvezető
+36304360801

Mellékletként csatolva:
•

1. melléklet: A rendezvény helyszínrajza

•

2. melléklet: Szintenkénti alaprajz a menekülési információkkal

•

3. melléklet: Kiürítési és menekítési terv

•

4. melléklet: Főépület tűzriadó terv
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1. melléklet : A rendezvény helyszínrajza
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2.

melléklet:

„A” épület alagsor

„A” épület földszint
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„A” épület első emelet

„A” épület második emelet
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„B” épület földszint
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3.

melléklet: Kiürítési- és menekítési terv

Kiürítési- és menekítési terv
A DEBRECENI EGYETEM AGRÁR ÉS
GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA
FŐÉPÜLETÉBEN
a rendezvényterv szerinti időpontban tartandó
rendezvények
(4032. Debrecen, Böszörményi út 138. sz.)
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A létesítmény
1. A létesítmény címe, elhelyezkedése és megközelítése
A Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma az agár- és gazdasági
felsőoktatás, kutatás központja. Számos kiállítás, kulturális rendezvény és egyetemi bál helyszíne.
A DE AGTC Főépülete a Böszörményi út 138. szám alatt található:

A DE AGTC Főépületének megközelítési lehetőségei az alábbiak:
Az M35 autópálya irányából a 35. út Böszörményi út.
Budapest irányából a 4. számú főút átvezető szakaszán haladva a Szoboszlói út – Nyugati utca – Pesti
út – Böszörményi út.
Nyíregyháza irányából a 4. számú főút átvezető szakaszán haladva Kassai út – Nyíl utca – Füredi út –
Böszörményi út vonalon.
Tömegközlekedés: 22, 24, 34, 35, 36 számú autóbuszokkal.
A személybeléptetés a gépjármű parkoltatás jól kivitelezett.
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A bejáratnál beléptető rendszer, illetve szűkítő folyosó nincs, ez utóbbi szükség esetén
kordonelemekkel kerül kialakításra.
A beléptetést semmilyen technikai berendezés nem segíti, azt kizárólag a biztonsági személyzet
(rendezők) végzik.
Bejáratok:
A Böszörményi út irányából személyforgalom
•

Főbejárat

•

Kisaula bejárat (rendezvények alkalmával itt történik a beléptetés)

•

Aula oldalsó bejárat

•

Aula hátsó bejárat
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Az épület belső udvarának irányából személyforgalom
•

B épület lépcsőházi bejárat (Tanácsterem melletti bejárat)

•

Kis aula hátsó bejárat

A mentők, valamint az esetleges mentési feladatokat ellátók az előzőekben említett bejáratokon
keresztül tudnak a Főépület területére bejutni. A „B” épület udvar felőli lépcsőházi bejárat található
legközelebb az elsősegélyhelyhez (Tanácsterem, Aula mellett).
2. A Főépület befogadóképessége:
Az épület 2 épületszárnyra van osztva („A” és „B” épület). Az épület téglaépítésű, 3 szintes
épületegyüttes. Az épület alagsori résszel is rendelkezik.
•

Az épület alapterülete:

13578 m2

•

A rendezvény idején használt épületrészben a megengedett létszám:

622 fő

A főbejáratnál található az épület főportája.
A főporta üzemelési rendje:
Hétfő-péntek: 6:00 – 21:00
Szombat:

7:00 – 18:00

A fent említett üzemelési renden kívül az épület teljesen le van zárva. A főbejárati kulcsok a Veres
Péter Kollégium diszpécser szolgálatához vannak leadva., ahol non-stop figyelőszolgálat működik.
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3. Az épület helyszínrajzai:

„A” épület alagsor

„A” épület földszint
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„A” épület I. emelet

„A” épület II. emelet
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„ B” épület földszint

A kiürítés során a legkedvezőtlenebb – azaz legnagyobb létszámú – helyiség az Aula, kiürítési
lehetőségét a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság ellenőrizte számítással. A számítás
alapján az Aulából a norma idő szerinti 1,5 perc alatt 622 főt lehet biztonságosan kiüríteni.
Az előző részekben feltüntetett kapukat kiürítés esetén haladéktalanul nyitni kell.
A fogyatékkal élők kimenekítése a főbejárati ajtón történik, az akadálymentes közlekedés feltételei itt
biztosítva van.

4. A vezetési pont
Vezetési pont elhelyezkedése a rendezvény helyszínén:
,,A” épület főportáján, elérhetősége: +36 52/508-397/88397
A rendezvényi terület térfigyelő rendszere:
A főportán és a Vagyonvill Kft. figyelőszolgálatnál (melynek központja AGTC Veres Péter Kollégium
porta) lévő kamera rendszer részben lefedi a rendezvény helyszínét.
5. Egészségügyi ellátás:
A rendezvényeken helyszíni egészségügyi biztosítása kerül lebonyolításra, vagy a szolgálatot
teljesítő mentőgépjárművet kérik a helyszínre, amelynek technikai felszereltsége a várható
létszámnak megfelelő. (mentőgépjármű az 5/2006. (II.7.) EüM rendeletben leírt felszereltséggel.)
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Felállítási helye, elérhetősége
Elsősegély hely: Tanácsterem (AGTC Főépület „B” épületrész Aula mellett lévő helyiség)
A kiürítés- menekítés elrendelésekor az egészségügyi ellátók felkészülnek sérültek fogadására,
ellátására. A rendezvények során a szervezővel szerződésen álló egészségügyi szolgáltató minden
esetben jelen van.

A gépjárművek parkolási lehetőségei:
•

Rektori parkoló a kis aula hátsó bejáratánál

•

Sportpálya és műszerközpont előtti parkoló
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•

A Veres Péter Kollégium mögötti parkolók

•

A fent említett parkolókon kívül van még lehetőség a Tornaterem előtt, illetve a GVK
(Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar) épülete előtt is parkolni.

8. A közlekedési és menekülési útvonalak jelzése:
A menekítésre szolgáló kapuk a rendezvények időtartama alatt nyitott állapotban vannak,
felügyeletüket a rendezők (biztonsági emberek) látják el.
A létesítmény területén a menekülési út utánvilágítós, illetve akkumulátoros kivitelű menekülési
útirányjelző táblákkal jelölve van.

Menekítés katasztrófa helyzetben
A DE AGTC Főépületében eddig megrendezett bálok, rendezvények igazolták, hogy a normál
körülmények között zajló rendezvények esetében a vendégek biztonsága garantálva van.
Olyan rendkívüli eseményre, amely a vendégek gyors menekítését
katasztrófahelyzetben (tűz, bombariadó, elemi csapás) lehet számítani.

teszik szükségessé,

Katasztrófahelyzetben a főépületben tartózkodók menekítése a jelen tervben foglaltak figyelembe
vételével kerül sor.
A rendezői állomány felé utasítási joggal a főrendező rendelkezik.
A menekítési feladatokat a rendezvény biztonsági szolgálati állománya (rendezők) hajtják végre.
Az épületben a belső riasztás élő szóval történik, hangosításon keresztül. Az ,,A” épület és a DE AGTC
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 (pl.
milyen irányokban lehet az épületet elhagyni).
A tömeget megfelelő kommunikációval nyugtatni
szükséges és felvilágosítással kell segíteni a biztonságos
kijutást.
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A főrendező a rendezőket úgy csoportosítja, 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, gyerekekre, fogyatékkal élőkre.
A rendezői állománynak törekedni kell arra, hogy a legközelebbi kijáratok felé irányítsák a nézőket.
A rendezők a mozgásra képes sérülteket a kijelölt elsősegélyhely 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 (biztonsági szolgálatot) 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 Főbejárat előtti téren biztosított, itt az akadálymenetes
közlekedés feltételei kialakításra kerültek.

Sérültek ellátása, kezelése:
A menekítés elrendelésével azonos időben a DE AGTC Főépülethez vezényelt egészségügyi
szolgálat értesíti a mentőszolgálatot és felkészül a sérültek fogadására és elsődleges ellátására
a mentő gépkocsi felállítási helyén.

26

Sérültek elhelyezésére, ellátására alkalmas objektumok:
•

Veres Péter Kollégium (a Főépület melletti épület)

•

Arany János Diákapartman (a Böszörményi út felőli személyautó bejárat mellett)

Kiürítési feladatok a rendezvényen bekövetkezett rendbontások esetén
A rendezői állomány felé utasítási joggal a főrendező rendelkezik.
Kiürítési feladatokat a szinteken feladatot teljesítő biztonsági szolgálat állománya (rendezők) a
főrendező utasítására, a rendőrség jelenléte esetén, a helyszínen tartózkodó rendőrségi csoport
vezetőjének útmutatására és a rendőri állomány segítségével hajtja végre.
A főrendező a szervezőn és a rendezőkön keresztül megpróbálja a rendet helyreállítani, ennek
érdekében:
•

a rendelkezésre álló kihangosítókon keresztül felszólítja 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.

•

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

•

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.

nem

jár

eredménnyel,

úgy

igényelje

a

Rendőrség

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.
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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 porral oltó készülékeket elő
kell készíteni.

Debrecen, 2013. szeptember 06.
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4. melléklet: Tűzriadó Terv

Tűzriadó terv
A DEBRECENI EGYETEM AGRÁR ÉS
GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA
FŐÉPÜLETÉBEN
a rendezvényterv szerinti időpontban tartandó
rendezvények
(4032. Debrecen, Böszörményi út 138. sz.)
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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 („A” és „B”) 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.
00
00
A főporta üzemelési rendje: Hétfő – Péntek: 6 - 21
00
00
Szombat: 7 - 18
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.
2

Az „A” épület összes alapterülete 7 986,37 m .
2

A „B” épület összes alapterülete 5 066,24 m .

Bejáratok:
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)

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
00
bejárat van nyitva 21 - 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 körzetében a Centrum területén 2 db
földalatti és 3 db földfeletti tűzcsap található. A Főépületben 65 db kézi tűzoltó készülék van elhelyezve a
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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!

-

A 30/1996. (XII.6.) BM rendelet értelmében az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségek
megengedett maximális befogadóképességét külön számítással is ellenőrizni kell. A létesítmény 8 db
olyan helyiséget tartalmaz, amely 50 főnél nagyobb befogadóképességű, ezek kiürítés számításait a kar
Kiegészítő Tűzvédelmi Utasításának 2. számú melléklete tartalmazza.

Az 50 főnél több személy befogadására szolgáló helyiség:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

-

max. 180 fő
max. 224 fő
max. 72 fő
max. 622 fő
max. 78 fő
max 150 fő
max 54 fő
max 160 fő

„A” épület Fszt. II. előadó
„A” épület I. emelet I. előadó
„A” épület I. emelet Olvasóterem
„B” épület Fszt. AULA
„B” épület Fszt. Nagytanácsterem
„B” épület I. emelet III. előadó
„B” épület I. emelet VIII. előadó
„B” épület II. emelet IV. előadó

Az 50 főnél nagyobb befogadóképességű tantermek esetében a benntartózkodói létszámot
minden esetben az óraadó tanárok ellenőrzik. A tantermek kialakításuknál fogva általában fix
székekkel vagy különálló padokkal és székekkel rendelkeznek, ezért napi munkamenetben nem teszik
lehetővé 10-25 db plusz széknél több elhelyezését. A helyiségeknél feltüntetésre kerül a maximálisan
megengedett benntartózkodó létszám.

-

Rendezvények esetében, a beléptetésért és létszám ellenőrzésért a karral szerződött
rendezvényért felelős biztonsági cég felel. A biztonsági cég feladata a rendezvényről készült biztonsági
tervben szereplő feladatok végrehajtása és a rendezvény zavartalan lebonyolítása.

-

A Külső Kapcsolatok Központjának feladata minden év elején elkészíteni az éves rendezvény tervet
és azt a DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztálya részére megküldeni. A rendezvény naptárban való
eltérésekről az DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztályát egy hónappal korábban kérjük tájékoztatni.
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-

Az önkormányzat részére bejelentés kötelezett zenés táncos rendezvényeket a megrendezést
megelőzően minimum 2 hónappal korábban el kell kezdeni szervezni, hogy az ügyintézési határidőt
tartani tudjuk. A Debreceni Egyetem zenés táncos eseményeinek rendezvényterve elérhető az
interneten a http://munkavedelem.unideb.hu/znaptar.html címen.

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.
Az a dolgozó, aki munkahelyen, vagy az épületben bárhol tűzet észlel, köteles azt haladéktalanul jelenteni,
jelezni. Az épületben van kiépített tűzjelző rendszer, ami a porta helyiségbe van bekötve. A tűzjelző rendszer a
gomb megnyomásával működtethető hangjelzést ad és jelzi a kollégiumi portára, hogy az épület melyik részéről
történt a jelzés.
A továbbiakban a porta szolgálat értesíti a tűzoltókat.

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 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.
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 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
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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, esetleg veszélyes anyag található-e abban a
helyiségben, (pl. könyvtár, iroda berendezési tárgyak)
3. Emberi élet van-e veszélyben, (minden esetben jelezni kell, hogy emberélet van-e veszélyben)
4.
5.
6.

A tűz körülbelüli terjedelmét, (pl. helyiség, épületszint)
A tűzjelző személy nevét, a jelzésre használt telefonszámot, (pl. 508-444/88397)
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!

 502-750
 535-275

Elektromos hálózattal kapcsolatban: Kobév Kft.
Rendészeti szolgálat: 24h. Heuréka Non-stop Kft.

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
 06-30-436-0801, 55555
A Centrum tűzvédelmi főelőadója:
 06-30-407-2303, 56510
A létesítmény porta szolgálat:
 06-52- 508-397, 88397, (52) 508-444, 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, 06-30-436-0801, 06-30-407- 2303.

Amíg az Hivatásos Tűzoltóság a tűz oltását végzi, addig a dolgozók, hallgatók szakirányítás mellett az
értékmentésben 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.
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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.

•

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.
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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.

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.
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•

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.
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.
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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
mindenhol 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

•

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

vegyszerek,
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, 2013. szeptember 4.

Prof. Dr. Nagy János
DE AGTC Centrumelnök
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