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Gólyabáli rendezvény
(4400 Nyíregyháza, Sóstói u 2.-4.)

BIZTONSÁGI TERVE

BIZTONSÁGI TERV
A 2014. november 14.-én megrendezésre kerülő Gólyabál, alkalmi, zenés, táncos rendezvény a
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar (továbbiakban: DE EK) Zilahi rendezvény termében (többcélú
nagyterem). A zenés táncos események rendezvényterve elérhető az Interneten a
http://munkavedelem.unideb.hu 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 a 28/2011 .(IX.6.) BM rendelettel kiadott OTSZ XXXII. fejezet használati szabályok 235.
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!
A biztonsági terv célja: A DE EK Zilahi rendezvényteremben tartandó zenés, táncos, szórakoztató
rendezvények biztonságos lebonyolításának előkészítése, annak zökkenőmentes lebonyolítása. A
rendezvények ideje alatt előforduló esemény minél kisebb személyi sérüléssel, kárral járó
megszüntetésének levezénylése, a veszélyhelyzetek megelőzése és felszámolása.
2. A zenés, táncos rendezvény helyszíne, a helyt adó építmény adatai:
•
•
•
•
•
•

Címe: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Zilahi rendezvényház (többcélú nagyterem),
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2.-4.,
Helyrajzi száma: 1398/1
Alapterülete (m2): 1767,88 m2
Befogadóképessége: 542 fő
Zenés, táncos rendezvény idejére engedélyezett benntartózkodói létszám: 542 fő
Használatának jogcíme: Kincstári vagyon kezelője

3. A rendezvény adatai:
•
•
•
•
•

Megnevezése: Bál, Gólyabál
Kapcsolódó szolgáltatások megnevezése: báli zene, koncert, színpadi előadás, büfé,
kulturális programok
Gyakorisága: (évente egy alkalommal) rendezvényterv szerint
(http://munkavedelem.unideb.hu)
Megtartásának napja: 2014. november 14., rendezvényterv szerint
(http://munkavedelem.unideb.hu)
Kezdés időpontja:
18:00 óra befejezés időpontja: 04:00 óra

4. Veszélyeztetettségi források, és a befogadó képesség meghatározása:
4.1. A rendezvény veszélyeztetettsége:
•
•
•
•

Tűz
Áramszünet
Bombariadóval fenyegetés, terrorcselekmény, tömeges rendbontás
Rendkívüli időjárás (villámcsapás, orkán erejű szélvihar, stb.)

4.2. Várható résztvevői létszám:
•
•

Átlagos rendezvényi létszám a dolgozók és szervezőkkel együtt
Maximális megengedett létszám a dolgozók és szervezőkkel együtt

542 fő
542 fő

5. Rendezvény biztosítás
5.1.A rendezvényi terület térfigyelő rendszere:
A főportán a főbejárat mellett található kamera rendszer teljesen lefedi a rendezvény
helyszínét.
5.2. A rendezvény rendészeti biztosítását végző cég:
Megnevezése: Zsolodos Security Kft.
Ügyvezető: Bába Kornél
5.3.A rendezvényi terület nyitása nagyközönség részére:
A rendezvény nyitása előtt az épületet biztonsági szempontból a rendészeti vezető és a rendezvény
szervezője előzetesen átvizsgálja. Az átvizsgálás eredménye alapján kerül sor a főrendező döntését
követően a nyitási engedély megadására.
5.4.A létesítményben mely területén található a rendezvényház az 50 főnél nagyobb
befogadóképességű helyiségek:
A 30/1996. (XII.6.) BM rendelet értelmében az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségek
megengedett maximális befogadóképességét külön számítással is ellenőrizni kell. A létesítmény 15
db olyan helyiséget tartalmaz, amely 50 főnél nagyobb befogadóképességű ezek kiürítés számításait
a kar Kiegészítő Tűzvédelmi Utasításának 2. számú melléklete tartalmazza.
5.5.Berendezés létszám meghatározás:
A kar területén megrendezésre kerülő rendezvények konferenciák esetében a termek
berendezéséért valamint a benntartózkodói létszám meghatározásáért a kar gondnoka és tűzvédelmi
tanácsadója a felelősek.
5.6.Beléptetés, létszámellenőrzés:
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 biztonsági cég ellenőrzi az eladott jegyek és meghívók alapján a rendezvényre belépők számát. A
gólyabáli rendezvény ideje alatt a mellékelt kiürítés számításnak megfelelően a Zilahi rendezvény
terem teljes területén a vendégekkel és szervezőkkel együtt 542 főnél több személy nem
tartózkodhat. A terem galéria szintjén külön ellenőrizni szükséges a létszámot, a galéria szinten 230
főnél több személy nem tartózkodhat. A galériánál a lépcsőfeljáróknál a biztonsági cég ellenőrizni
köteles a fenntartózkodók létszámát.

6. Rendezvény lebonyolításáért felelős személyek, feladat és hatáskörök:
6.1. Magasabb egyetemi vezető, általánosan felelős vezető
Neve: Dr. Semsei Imre, dékán (rendezvényterv szerint)
Az egyetemi rendezvényre meghívott egyetemi vezető. Kialakult vészhelyzet esetén – a
rendezvény lebonyolításáért felelős személy(ek) tanácsa alapján – dönt a rendezvény esetleges
megszakításáról, befejezéséről.
6.2. A rendezvény főrendezője (főszervező)
Neve: DE Egészségügyi Kar Hallgatói Önkormányzat, Jakab Attila.
Elérhetősége: 06-70-601-9910
A rendezvény főrendezője az általánosan felelős a rendezvényért. Rendkívüli esemény
bekövetkeztekor a szükséges döntéseket meghozza, illetve a döntés előkészítésében részt vesz.
7. A rendezvény biztonságáért felelős szervezetek
7.1.A DE EK rendészeti feladatot ellátók vezetője,:
Neve: Berecz János, gondnok.
Elérhetősége: 06-30-335-5575
A Debreceni Egyetem EK Portaszolgálat és a bál rendészeti feladatit ellátó cég közötti
koordinálás. A belső mozgó járőrök és külső járőrök biztosítása. 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.
7.2.A porta szolgálat és az állandó rendészeti feladatot ellátók
Neve: Berecz János, gondnok.
Elérhetősége: 06-30-335-5575
A szokásos létszámban főépület porta szolgálatának biztosítása. A munkautasításban
meghatározott feladatok végzése. (pl. kulcskezelés, általános tájékoztatás, segítségnyújtás stb.)
7.3.A rendezvény külső-belső rendészeti feladatait ellátja (Rendészeti vezető)
Cég megnevezése: Zsolodos Security Kft., (rendezvényterv szerint)
Vezetője: Bába Kornél (rendezvényterv szerint)
Elérhetősége: 06-70-703-1036, (rendezvény terv szerint)
A rendezvény alatt a tényleges rendészeti, biztonsági feladatokat szervezi és látja el. Végzik a
vendégek beléptetését a kapukban. A gólyabál 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.
7.4.A Debreceni Egyetem EK, gondnokság.
Neve: Berecz János, gondnok.
Elérhetősége: 06-30-335-5575
Engedélyezi a rendezvény lebonyolításához igényelt helyiségek használatát, amennyiben
megkapja a rendezvényen közreműködő valamennyi személy/szervezet érvényes rendezvényre
vonatkozó szerződését (zenekar, étkeztetés, stb.) Biztosítja az egyetem részéről a rendezvény
lebonyolításához igényelt műszaki eszközöket.
7.5. Biztonsági terv készítése, hatóságokkal kapcsolattartás, rendezvény belső ellenőrzése:
DE Gazdasági Főigazgatóság Munkabiztonsági Önálló Osztály
Neve: Kövér Tamás, mb. osztályvezető
Elérhetősége: 06-30 436-0801
Elkészíti a biztonsági tervet, a rendezvénnyel kapcsolatos bejelentési kötelezettségeknek eleget
tesz, az engedély elbírálása alatt tartja a kapcsolatot a hatóságokkal, megszervezi a hatósági
ellenőrzések zökkenőmentes lebonyolítását. Az egyetem részéről ellenőrzi a rendezvény
biztonságos megtartásának teljesülésének körülményeit. A rendezvény megtartása előtt helyszíni
bejárást kezdeményez a szervezőkkel és a rendezvény biztosítását végző biztonsági céggel
közösen, melyről indokolt esetben jegyzőkönyvet/emlékeztetőt készít.
8. A rendezvények lebonyolítási forgatókönyve
Vezetési pont elhelyezkedése a rendezvény helyszínén:
Az „A”-épület főporta
Elérhetősége: +36-42-598-200
•
•
•
•
•
•

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 és
a DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály vezetői részvételével.
Nevek, elérhetőségek, mobiltelefonszámok cseréje
A rendezvény biztosítását végző személy- és vagyonőrök eligazítása, a felállítási helyek
pontosítása a rendezvénybiztosítási terv szerint.
A 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 a rendezvény főszervezője 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.

•

•
•

9. A rendezvénybiztosításra rendelkezésre álló személyzet:
A rendezvényen– tekintettel az épület méretére és értékére - az általános rendészeti feladatot
ellátó létszám:
Rendészeti feladatot ellátók minimális létszáma:
•

a feladat ellátás igényének megfelelően a rendezvény helyszínen kerül további
pontosításra.

A rendezvényen az általános rendészeti feladatot ellátó létszám:
•

Normál rendezvény biztosítás minimális létszáma:

•

Fokozott biztosítás minimális létszáma:

12 fő

•

Kiemelt biztosítás minimális létszáma :

15 fő

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, személyi védelemre
szükséges rendész) a feladat ellátás igényének megfelelően a rendezvény helyszínen kerül további
pontosításra.
Amennyiben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, legalább egy főnek biztonságszervezői,
legalább három tagjának személy és vagyonőr 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.
Rendezvényt biztosítócég
Az alkalmazott rendésznek csak megfelelő hatósági engedéllyel, szakmai kamarai tagsággal és
tapasztalattal rendelkező személy- és vagyonőröket kívánunk alkalmazni. A szolgálat valamennyi
tagja kulturált, elegáns - a szolgálati hely adottságaihoz illeszkedő - formaruhában látja el feladatát. A
kérdéses formaruha kiváltképpen igazodik a speciális munkaterület igényeihez.
A ruházat tartozéka a szolgálati igazolvány is, amelyen jól láthatóan szerepel a cég neve, a személyés 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).
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 értesíti a rendőrséget és a rendezvény
ügyeletesét.
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.
10. A biztosítást végzők feladatai
10.1.
•
•
•
•
•

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, melyet a rendezvényt biztosító cég készít, mellékelve).
Színpadok nézőtér felőli részén
A rendezvényszervezők, szponzorok igényének megfelelően egyéb helyeken.
Fogadás esetén annak bejáratánál (galériára lépcső)

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, (gondnok, 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.
10.2.
•
•
•
•
•
•

Rendészeti csoportvezető feladatai:

A rendezvény rendészeti biztosítási igényei alapján összeállítja a részére meghatározott
felállítási helyekre szükséges szolgálati beosztást. A rendezvény Biztosítási Tervének
elkészítése.
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 a főszervezővel, gondnokkal.
Tudomására jutott esemény során azonnal az esemény helyszínére megy, elsődleges
intézkedést foganatosít, azonnal tájékoztatja a gondnokot, főszervezőt. 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.
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.
10.3.

•
•
•
•
•

•
•

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 14. 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.
10.4.

Beléptetés- Kiléptetés

10.4.1. Az egyetem területére: gyalogosan, gépjárművel:
Rendezvény megközelítése a létesítmény főbejáratán az „A”- épületnél, beléptetés a rendezvény
főkapujánál, mely az „A” –épület aulájából nyílik, meghívóval, jeggyel. Jegyvásárlási lehetőség
elővételben vagy a helyszínen. /Zilahi rendezvényház megközelítésének útvonal a helyszínrajzon
felülnézetben, főbejárat „A” –épület – porta – lépcsőház lefelé – aula „A”- épület –beléptetés „piros”
folyosó – Zilahi rendezvényház /
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 rendezvény során a vendégek a Zilahi rendezvényházba a”piros” folyosón /az „A” –
épületet a Zilahi rendezvényházzal összekötő folyosón/ keresztül lépnek be. A
rendezvény alatt is bejáratok nyithatóságát menekülési célból biztosítani kell.
A technikai bejárat a „B”- épület irányából a belső udvar felöl.
A mozgássérült bejárat az Erdősori parkoló irányából. /1. számú melléklet, helyszínrajzon
jelölve/

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 rendezvényház megközelítése a „piros”
folyosó bejáratánál 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. /ruhatár „piros folyosó 6. számú terem/ 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 rendezvényre érkező vendégek gépjárművei behajthatnak a kar területére a KRESZ szabályainak
betartásával a rendezvény ideje alatt.
10.4.2. Beléptetés, létszámellenőrzés:
A biztonsági cég ellenőrzi az eladott jegyek és meghívók alapján a rendezvényre belépők számát. A
gólyabáli rendezvény ideje alatt a mellékelt kiürítés számításnak megfelelően a Zilahi rendezvényház
teljes területén a vendégekkel és szervezőkkel együtt 542 főnél több személy nem tartózkodhat. A
terem galéria szintjén külön ellenőrizni szükséges a létszámot, a galéria szinten 230 főnél több
személy nem tartózkodhat. A galériánál a lépcsőfeljáróknál a biztonsági cég ellenőrizni köteles a
fenntartózkodók létszámát.
10.5.

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.
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.
10.6.

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 külön kérésre az Erdősori parkoló felöli, 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.
11. 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 porta szolgálat, főrendező, gondnok, a rendezvény biztosítást végző cég között a
kommunikáció mobiltelefonon keresztül történik.
A rendészeti – biztonsági szolgálat embereinek zseblámpával kell rendelkezni egy esetleges
áramszünet esetére.

12. Távozás rendje
•
•
•

A rendezvények végén a vendégek a rendezvényházból a főkapun keresztül távoznak.
A technikai bejárat a rendezvényház belső udvara felől, „B”- épület irányából, valamint az
óvoda felöli bejárat. Itt történik a rendezvényre beszállított bútorok eszközök kiszállítása.
A kapu őrzését a kipakolás során is biztosítani szükséges.
A mozgássérült kijárat az épület Erdősori parkoló felé nyíló kapuja.

13. A rendezvény egészségügyi biztosítása.
13.1. Az egészségügyi ellátás vezetője:
Neve: Simonyi Zsuzsanna,
Elérhetősége: 06-20-5204-241,
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.)
Az egészségügyi biztosítás vezetője a rendezvény kezdete előtt legalább 20 nappal korábban
tájékoztatja az időlegesen megnövekedett létszámról a Nyíregyházi Jósa András 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.
13.2. Felállítási helye, elérhetősége
„A” –épület Zilahi termet összekötő folyosón (piros folyosó) 5. terem. /lásd 1. számú melléklet
helyszínrajz/
A kiürítés- menekítés elrendelésekor az egészségügyi ellátók felkészülnek sérültek fogadására,
ellátására. A rendezvények során a szervezővel szerződésben álló egészségügyi szolgáltató minden
esetben jelen van.
5. számú tanterem,
elsősegélynyújtó hely
4. számú tanterem,
sérültek elhelyezése

14. Általános intézkedések a veszélyhelyzetek megelőzésére, felszámolására:
•
•
•
•

Tűz
Áramszünet
Bombariadóval fenyegetés, terrorcselekmény, tömeges rendbontás
Rendkívüli időjárás (villámcsapás, zivatar, szélvihar, stb.)

14.1. Tűzvédelem, tűz az épületben.
Tűz esetén a DE EK tűzriadó terv szerint kell eljárni.
Az épületben a belső riasztás élő szóval történik, valamint a kiépített tűzjelző hálózatot és jelző
rendszert kell használni a tűzjelzésre.
14.2. A biztonsági szolgálat feladata rendkívüli események esetén.
14.2.1. 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
14.2.2. Tűz esetén
Az épületben a belső riasztás (tűzjelzés) történhet a főportáról tűzjelző központ, vagy az épületben
található kézi indítású tűzjelzők segítségével lehet a kiépített sziréna rendszert működtetni.
(Tűzjelzők elhelyezkedése a helyszínrajzon megtalálható.)
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.
14.2.3. Áramszünet
A terület áramellátását a helyi elektromos szolgáltató biztosítja a meglévő transzformátor
állomásokról. Az épületben külön biztonsági világítási hálózat nincs kiépítve. A gólyabáli
rendezvények esetében a bál időtartamára két fő villanyszerelői ügyeletest kell berendelni. Ennek
megszervezése a gondnokság feladata.
A menekülési útirányok akkumulátoros menekülési útirányjelzőkkel, valamint után világító táblával
vannak megjelölve. A rendészeti – biztonsági szolgálat embereinek zseblámpával kell rendelkezni.
14.2.3.1. Villanyszerelői ügyeletet ellátó cég megnevezése.
ERATISZ VILLSZER KFT., Nagykálló
Név: Kiss Attila
Elérhetősége: 06-70-391-2865
14.2.4. Bombariadóval fenyegetés, terrorcselekmény, tömeges rendbontás
Terrorcselekmény és annak fenyegetettsége esetén az operatív törzs a helyszínen dönt a megteendő
intézkedésekről. A rendőrség értesítése a gondnok/főszervező 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.

A LÉTESÍTMÉNY HELYSZÍNRAJZA

3. számú melléklet

Kiürítési- és menekítési terv

a Nyíregyháza, Sóstói út 2.-4. Zilahi rendezvényházban
megrendezésre kerülő rendezvényekre.

I.
A létesítmény
1. A létesítmény címe, elhelyezkedése és megközelítése:
A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara és annak Zilahi rendezvényháza számos kiállítás, kulturális
rendezvény és egyetemi bál helyszíne.
A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara Nyíregyházán a Sóstói út 2.-4. szám alatt– az alábbi térkép
szerint – található:

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Nyíregyháza a Sóstói út 2.-4. szám megközelítési lehetőségei
az alábbiak:
•

Debrecen irányából: E 574 és 4. számú főúton haladva, Debreceni út- Váci Mihály út- Ferenc
krt./36. út- Sóstói út

•

Budapest irányából: M3 autópálya - Hajtson ki a(z) 227. számú kijáratnál, és csatlakozzon rá
erre: 4. út, Nyíregyháza Centrum felé- Váci Mihály u./4. út - Ferenc krt./36. út- Sóstói út

A kar épülete város központjában az Erdősor, Ferenc körút, Kossuth Lajos utca, Sóstói út
kereszteződésénél található, így megközelítési lehetőségei kiválóak.
Tömegközlekedés (8, 8A, 10, 12, 13, 19 számú autóbusz) az Egyetem térig biztosított.
A Jósa András Kórház, Nyíregyháza Szent István utca 68. sz. kb. 2.600 méterre található. A kórház
mellett található a Nyíregyházi Mentőállomás, Nyíregyháza Szent István utca 70. szám alatt.
Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, 4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. szám alatt található,
a létesítménytől 180 méterre.
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 létesítmény területére gépjárművel 3 irányból lehet bejutni, Sóstói út irányából, Stadion út
irányából, valamint a Körút irányából. A gépjármű beléptetésre elektromos kapuk állnak
rendelkezésre, melyek a portásfülkéből távirányítással működnek. A kapuknál, valamint a parkolóknál
a beléptetés és a biztonság érdekében az ellenőrzésre kamerák vannak kiépítve.
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.
Rendezvények idején a Zilahi rendezvényház megközelítése a következő képen kerül megoldása: 2 db
bejárat, 5 db kijárat, 3 db vészkijárat. /lásd a mellékelt fényképek alapján/
A rendezvény idején a Zilahi rendezvényház összesen 2 db bejáraton keresztül közelíthető meg.
Főbejárat a Sóstó út irányából a vendégek részére, bejárat a Zilahi rendezvényházba a „B” –épület
irányából technikai bejáró dolgozók, szervezők részére.
A rendezvény ideje alatt a többi bejárat egy része csak kijáratként vehető igénybe, aula 2db kijárat a
parkolók irányába. Az ajtók kulcsai az ajtóban vannak az épületből való meneküléshez.
A vészkijáratként funkcionáló ajtókból 3 db pánik zárral ellátottak, vagyis működtetésük vészhelyzet
esetén megoldott, ezek a Zilahi rendezvényház rendezvényterméből közvetlen a szabadba történő
kijutást segítik elő.
A rendezvények idején zárva van 3 db ajtó, ezek csak vészkijáratként funkcionálnak, a zárva lévő
vészkijáratok mellett a meneküléshez a kulcs, az ajtó mellett megfelelő után világító táblával
megjelölt kulcs szekrényben rendelkezésre áll.

LÉTESÍTMÉNY HELYSZÍNRAJZA

• Főbejárat az Egészségügyi Kar
létesítményének
területére,
rendezvényre (1 db. az épület
homlokzati oldalán) a Sóstói útra
nyílik.

•

A létesítmény és megközelítése a
rendezvény ideje alatt csak a
főbejáraton keresztül a többi ajtó a
beléptetésre nem használható csak,
kijárat,
vészkijáratként
funkcionálnak.

•

A körút felöli parkoló irányába
kijárat, vészkijárat.

•

Központi parkoló felé vezető kijárat,
(vészkijárat) a létesítmény belső
udvara.

•

A rendezvény idején az ajtók belülről
történő nyithatósága biztosított. A
parkolóba vezető két kijárati ajtóban
a rendezvény idején a kulcs benne
van.

•

A parkolókba vezető 2 db kijárat az
aulán keresztül érhető el.

•

A vészkijáratok normál mindennapos
munkamenetben rendes bejáratként
funkcionálnak.

•

A rendezvényre való közvetlen
beléptetés az aulából nyíló piros
folyosón keresztül történik.
Jegyértékesítés, jegykezelés ennél a
bejárati résznél van.
HÖK 3 fő jegykezelés, értékesítés,
beléptetés ellenőrzési pont 1 fő
biztonsági őr.

•
•

•

Zilahi terem felé eső bejárat a piros
folyosó irányából

•

Zilahi terem, Déli kijárat a kör út felé.
Vészhelyzet
esetén
történő
nyithatóságáról az ott szolgálatot
teljesítő biztonsági őr gondoskodik.

•

A rendezvény idején az ajtók
nyithatósága az ajtók mellé kulcs
szekrényben kihelyezett, vésznyitó
kulcs segítségével is biztosított.

•

Zilahi terem galériára
beléptetés, (VIP szektor)

•

Beléptetésről 1 fő biztonsági őr
gondoskodik.

•

Bejárat a „B”-épület irányából,
közlekedés csak a dolgozók és
személyzet részére megengedett. A
bejárat őrzéséről HÖK gondoskodik.

•

Vészhelyzet
esetén
mindenki
számára
igénybe
vehető
a
rendezvény teljes ideje alatt nyitva.

történő

•

Zilahi rendezvényház, bejárati kép a
belső udvar irányából.

•

Zilahi terem kijárat, É-Ny-irányba,
óvoda
felé.
Vészkijáratként
funkcionál
nyithatóságáról
a
színpadnál
szolgálatot
teljesítő
biztonsági őr gondoskodik.

•

A rendezvény idején az ajtók
nyithatósága az ajtók mellé kulcs
szekrényben kihelyezett, vésznyitó
kulcs segítségével is biztosított.

A mentők, valamint az esetleges mentési feladatokat ellátók az előzőekben említett bejáraton és
vészkijáratokon keresztül tudnak a rendezvény területére bejutni.

2. A DE Egészségügyi Kar, Sóstói úti létesítményének adatai:

A létesítmény épületeinek elhelyezkedése.

A létesítmény három egymástól elkülönített épületrészből áll. A képen 3. számú A-épület
főépület, melynek két része között a 2. és 3. emeletén az összekötetés biztosított átkötő
folyosókkal. A zölddel, valamint pirossal jelölt épületek a kar későbbiekben tervezett építési
szándékait mutatják. Az 1. számú sárgával jelölt épület a Zilahi terem /C-épület/, amely
többcélú nagyteremként lett használatba véve. Az „A” és „C” épületek között az összeköttetés
biztosított a földszinti és első emeleti részen, az épületek között tűzgátlóajtók vannak így a két
épületrész külön tűzszakaszt képvisel. Az „A” -épület rész Sóstói út felé esik az épület
főbejárata jelenleg ebben az elülső részben kapnak helyet a gazdasági, igazgatási, tanulmányi
ügyeket intézők irodái, valamint a kar vezetőinek irodái is itt találhatóak. Ezek 2008 második
felétől átköltöznek a képen 2 számmal jelölt épületbe a volt GYIVI épületébe ahol irodák
kerülnek kialakításra. Az „A” -épület összekötő részén van a nagy aula, valamint egy nagy
előadó terem. A „B” épületben található a könyvtár, és a konyha, valamint a hozzá tartozó
ebédlő és külön vendég terem.
-

Az „A” épület (3. számú épület) 4 szintes alagsor és három emeleti rész összes
alapterülete: 4466 m2.
A- épület torony: 1037 m2
A „B” épület 3 szintes alapterülete 2452 m2.
A „C” épület rendezvényház 2 szintes alapterülete 1846 m2.
2. számú épület Igazgatási épület alapterülete: 1446,4 m2.

A létesítmény alapterülete: 11.247 m2

A rendezvény fő helyszíne Zilahi rendezvényház beépített területe
•
•
•

alapterülete:
1.767
befogadóképessége:
1.400
a rendezvény idején használt épületrészben maximálisan 542

m2
fő
fő

A rendezvény ideje alatt az „A”- épület földszinti, aula része valamint a „piros” folyosó az A-épületet
a Zilahi rendezvényházzal összekötő folyosó szolgálnak a rendezvény helyszínéül még, de ez
elsősorban csak a rendezvényház megközelítési útvonalaként.
3. A Zilahi rendezvényház alaprajzai:

A kiürítés során a legkedvezőtlenebb – azaz legnagyobb létszámú – helyiség a rendezvényterem,
kiürítési lehetőségeit ellenőriztük számítással. A másik legkedvezőtlenebb pedig a galéria, mivel ez
van a kijárattól legtávolabb.
A legkedvezőtlenebb elhelyezkedésű helyiség, menekülés szempontjából az északi oldalon lévő
galéria, ahonnan az előcsarnok emeleti részén, a főlépcsőn és a földszinti előcsarnokon keresztül
lehet közvetlenül a szabadba menekülni az északi, vagy a déli oldalon lévő ajtón át.
A rendezvény fő helyszíne a nagyterem, amely 528 m2 + közlekedő 57 m2 összesen: 585,6 m2. A
rendezvényterem déli oldalán 3 db kifelé nyíló ajtónál az ajtók egy keskeny térbe nyílnak, mivel az
ajtóktól 3,5 m-re téglakerítés található, az ajtók 90º -ra rögzített állapotában 1,85 m-es szabad
menekülési útszélesség marad, ezért a számításnál csak ez vehető figyelembe.
A rendezvényház kialakításánál fogva, mint az lentebb látható a nagyterem menekülési kijáratainak
száma jóval több, mint az épület elhagyására rendelkezésre álló ajtók száma. Ezért a teljes épület
kiürítésénél is a kiürítés első szakaszát, kiürítés időtartama az ajtók átbocsájtó képessége alapján
vonatkozó előírásokat fog kelleni figyelembe vennünk a számításnál. A galérián külön meg kell
határoznunk az ott tartózkodó személyek maximális létszámát. A galériáról a földszintre 3 db lépcsőn
keresztül van menekülésre lehetőség, valamint a szomszédos épületbe egy tűzgátló ajtón keresztül az
emeleti részen, de mivel ez nem a menekülés irányába nyílik, ezt a kiürítésnél nem tudjuk figyelembe
venni.
Rendezvényterem ajtóinak száma:
A teremből a menekülés
- 4 db 222 cm nyílásszélességű, kifelé nyíló, küszöb nélküli, egy mozdulattal 180º -ra nyitható
és rögzíthető ajtón,
- 2 db 180 cm nyílásméretű, kifelé nyíló, küszöb nélküli, egy mozdulattal 90º -ra nyitható és
rögzíthető ajtón,
- 3 db 222 cm nyílásméretű, kifelé nyíló, csak nagy létszámú rendezvény esetén nyitva tartott,
közvetlenül a szabadba nyíló ajtón, menekülésnél ezen nyílásszélesség nem vehető
figyelembe, mivel az ajtóktól 3,5 m-re téglakerítés található és az ajtók nyitott állapotában
csak 185 cm-es szabad szélesség marad,így ebben az esetben ezzel kell számolnunk.
- 1 db 180 cm nyílásméretű, kifelé nyíló, küszöb nélküli, egy mozdulattal 90º -ra nyitható és
rögzíthető ajtón, keresztül történik:
Az épület kijárati ajtóin menekülési lehetőség:
- 1db tűzgátló ajtón keresztül „A”-épület irányába földszint, 155 cm nyílásszélességű,
- 1db tűzgátló ajtón keresztül „A”-épület irányába galéria szinten, 150 cm nyílásszélességű,
mivel ez nem a menekülés irányába nyílik, ezt a kiürítés számításnál nem vesszük figyelembe.
- Előcsarnokból a déli oldalra 185 cm nyílásszélességű,
- Az északi oldalon 1 db kijárati ajtó 180 cm nyílásszélességű,
- Az északi oldalon 1 db vészkijárati ajtó 162 cm nyílásszélességű,
- Az átriumnál található ajtó kiürítésre nem vehető figyelembe, mivel az átrium szélessége 110
cm-nél kisebb. A mért menekülési útvonal szélességek két irányban 75 cm és 60 cm.
Menekülés a galériáról:
- fő lépcső: 178 cm a lépcsőknél a menekülésnél számításba vehető legszűkebb
keresztmetszet.
- 2 db oldal lépcső: 95 cm a lépcsőknél a menekülésnél számításba vehető legszűkebb
keresztmetszet.
A fogyatékkal élők elhelyezése az Erdősori kijáratnál, körút irányába illetve melletti területen
biztosított, itt az akadálymentes közlekedés feltételei kialakításra kerültek.

A rendezvényház belső nagy terme a rendezvény fő helyszíne, ennek kialakításai és menekülési
lehetőségei a teremből:
• Rendezvényház
nagyterem,
rendezvény fő helyszíne.
•

Nagyterem méretei: 528 m2 + belső
közlekedő 72 m2

•

A nagyterembe az előcsarnokon
keresztül 2db ajtón lehet bemenni,
ezek a rendezvény ideje alatt nyitott
állapotban vannak.

•

2 db 180 cm nyílásméretű, kifelé nyíló,
küszöb nélküli, egy mozdulattal 90º -ra
nyitható és rögzíthető ajtón. Az ajtók
pánik zárral ellátottak.

•

A nagyterem az oldalsó folyosó
irányából 4 db ajtón közelíthető meg,
melyek a rendezvény ideje alatt nyitott
állapotban vannak.

•

4 db 222 cm nyílásszélességű, kifelé
nyíló, küszöb nélküli, egy mozdulattal
180º -ra nyitható és rögzíthető ajtón,

•

Az ajtók pánik zárral ellátottak.

•

A nagyteremben található színpad fix
kialakítású.

•

A rendezvények idejére a színpad két
oldalára plusz 2 db 6 kg-os ABC porral
oltó készülék kerül elhelyezésre.

•

Nagyterem kijárata a közlekedőnél a
szélfogó irányába. Az ajtók pánik zárral
ellátottak.

•

1 db 180 cm nyílásméretű, kifelé nyíló,
küszöb nélküli, egy mozdulattal 90º -ra
nyitható és rögzíthető ajtón, keresztül
történik:

•

A nagyterem elhagyására lehetőség van
vészhelyzet esetén közvetlenül a szabadba
is 3 db vészkijárati ajtón keresztül is. Az
ajtók pánik zárral ellátottak.

•

3 db 222 cm nyílásméretű, kifelé nyíló, csak
nagy létszámú rendezvény esetén nyitva
tartott, közvetlenül a szabadba nyíló ajtón,
menekülésnél ezen nyílásszélesség nem
vehető figyelembe, mivel az ajtóktól 3,5 mre téglakerítés található és az ajtók nyitott
állapotában csak 185 cm-es szabad
szélesség marad,így ebben az esetben
ezzel kell számolnunk.

•

A rendezvény idején az előbb említett
ajtókon keresztül egy belső kerten
keresztül lehet a körút felüli parkoló
irányába kijutni.

•

Rendezvények idején a parkoló felé
vezető fém kaput nyitott állapotban
kell tartani.

•

A nagyterem összes ajtója a képen is
látható pánik zárral van ellátva.

•

A rendezvény terem galériája és annak
megközelítési lehetősége.

•

Fő lépcső: 178 cm a lépcsőknél a
menekülésnél számításba vehető
legszűkebb keresztmetszet.

•

2 db oldal lépcső: 95 cm a lépcsőknél a
menekülésnél számításba vehető
legszűkebb keresztmetszet.

•

Galérián található, álló fogadás, külön
büfé VIP részleg.

•

Galériaközlekedő és fogadási tér.

•

Galéria ezen közlekedője, csak
menekülési útvonalként használatos a
rendezvény idején.

4. A vezetési pont:
Vezetési pont elhelyezése a rendezvény helyszínén: az „A” - épület portáján, főporta.
Elérhetősége: +36-42-598-200
A vezetési pont őrzésére – amennyiben használata szükségessé válik – szolgálati csoport telepítése
szükséges.
A rendezvényi terület térfigyelő rendszere: A Portán lévő kamera rendszer teljesen lefedi a
létesítmény és rendezvény helyszínét.
5. Egészségügyi ellátás:
A rendezvények során a szervezővel szerződésben álló egészségügyi szolgáltató minden esetben jelen
van.
Felállítási helye, elérhetősége: Az „A”- épületet a Zilahi rendezvényházzal összekötő „piros” folyosón
5. számú tanterem.
Sérültek elhelyezésére kijelölt hely egyrészt az 5. számú tanterem, elsősegélynyújtó hely, valamint a
mellette található 4. számú tanterem. A helyiségekben a sérültek fogadására alkalmas fekvőhelyek
kerülnek elhelyezésre. A helyiséget az előírások szerint jelöljük.
5. számú tanterem,
elsősegélynyújtó hely

4. számú
tanterem

6. Orvosi szoba:
A létesítmény területén az elsősegély hely biztosított, alkalmas funkciójának betöltésére. /5 számú
tanteremben/

7. A létesítmény területére gépjárművel történő behajtás.
A létesítmény területére gépjárművel 3 irányból lehet bejutni, Sóstói út irányából, Stadion út
irányából, valamint a Körút irányából. A gépjármű beléptetésre elektromos kapuk állnak
rendelkezésre, melyek a portásfülkéből távirányítással működnek. A kapuknál, valamint a parkolóknál
a beléptetés és a biztonság érdekében az ellenőrzésre kamerák vannak kiépítve.
Sóstói út felöli bejárat

Stadion út felöli bejárat.

Körút felőli bejárat.

8. A gépjárművek parkolási lehetőségei:
A létesítmény területén belül 105 db gépjármű parkolására van lehetőség. További parkolási
lehetőség a létesítmény közelében elegendő számban áll rendelkezésre az utca részen Körút,
valamint a Stadion úton lehetséges.

Parkolási lehetőség az Igazgatási épület
oldalában.

Parkolási lehetőség az Igazgatási épület
mögött.
Igazgatási épületnél összesen: 22 db
parkolóhely biztosított

Parkolási lehetőség a Stadion út felöl az
épület mögött: 22 db

Parkolási lehetőség a konyha épület
mellett: 12 db

Parkolási lehetőség létesítmény belső
udvara központi parkoló: 28 db

Parkolási lehetőség
parkolóban: 21 db

a

Körút

felöli

9. A közlekedési és menekülési útvonalak jelzése:
A létesítmény területén a menekítés, illetve menekülés a bejáratokon illetve a vészkijáratokon
keresztül biztosított.
-

2 db bejárat

-

5 db kijárat

-

3 db vészkijárat

A rendezvény idején a Zilahi rendezvényház összesen 2 db bejáraton keresztül közelíthető meg.
Főbejárat a Sóstó út irányából a vendégek részére, bejárat a Zilahi rendezvényházba a „B” –épület
irányából technikai bejáró dolgozók, szervezők részére.
A rendezvény ideje alatt a többi bejárat egy része csak kijáratként vehető igénybe, aula 2 db kijárat a
parkolók irányába. Az ajtók kulcsai az ajtóban vannak az épületből való meneküléshez.
A vészkijáratként funkcionáló ajtókból 3 db pánik zárral ellátottak, vagyis működtetésük vészhelyzet
esetén megoldott, ezek a Zilahi rendezvényház rendezvényterméből közvetlen a szabadba történő
kijutást segítik elő.
A rendezvények idején zárva van 3 db ajtó, ezek csak vészkijáratként funkcionálnak, a zárva lévő
vészkijáratok mellett a meneküléshez a kulcs, az ajtó mellett megfelelő után világító táblával
megjelölt kulcs szekrényben rendelkezésre áll.
A létesítmény területén a menekülési út után világítós kivitelű menekülési útirányjelző táblákkal,
valamint akkumulátoros menekülési útirányt jelző fényforrásokkal jelölve van.

II.
Menekítés katasztrófa helyzetben
A rendezvényházban és a létesítmény területén eddig megrendezett, rendezvények igazolták, hogy
normalizált körülmények között bonyolódó bálok, rendezvények esetében a vendégek biztonsága
garantálva van. Olyan rendkívüli esemény bekövetkezésére, amely a résztvevők, vendégek gyors
menekítését igénylik, katasztrófa helyzetben (tűz, bombariadó, elemi csapás) lehet számítani.
Katasztrófahelyzetben a Zilahi rendezvényházban 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 szolgálat állománya (rendezők) hajtják
végre.
 Az épületben a belső riasztás esetében a főportán tűzjelző központnál kézi indítással,
valamint az épületben található kézi indítású tűzjelzők segítségével lehet a kiépített kürt
rendszert működtetni.
 A zenés táncos rendezvényeken a színpadi hangosítás lehetőséget ad az élőszóban történő
tájékoztatásra is. Így arról, hogy a rendezvénytermet, 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
vendégeket.
 A főrendező utasítást ad a szolgálatot teljesítő rendezőknek a kapuk nyitására.
 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.
 Rendezvények ideje alatt biztosítani kell az összes kijárat azonnali nyithatóságát.
 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 az Körút irányába, Erdősori kijáró a parkoló felé illetve melletti
területen biztosított, itt az akadálymentes közlekedés feltételei kialakításra kerültek.
Menekítésükre a Erősor felé vezető kapun keresztül került sor, majd a létesítmény előtti
járdaszakaszon kerülnek elhelyezésre.

Sérültek ellátása, kezelése:

A menekítés elrendelésével azonos időben az épülethez vezényelt egészségügyi szolgálat a mentő
gépkocsi felállítási helyén készül fel a sérültek fogadására és elsődleges ellátására.

Sérültek elhelyezésére, ellátására alkalmas objektumok:
A vészhelyzet jellegétől függően a létesítményen belüli szomszédos épületek, „B” -épület, Igazgatási
épület, amennyiben a vészhelyzet körülményei miatt a teljes létesítményt ki kell üríteni (tűz,
bombariadóval fenyegetés) csak az utcafronton van lehetőség.

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 biztonsági szolgálat állománya 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.
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.

DEBRECENI EGYETEM NYÍREGYHÁZI EGÉSZSÉGÜGYI KAR
NYÍREGYHÁZA, SÓSTÓI ÚT 2 – 4.
TÖBBCÉLÚ NAGYTEREM ZILAHI RENDEZVÉNYHÁZ,
ÉPÜLETÉNEK
KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁSA GÓLYABÁLI RENDEZVÉNYHEZ
Épület alapadatok a számításhoz:
1. 1. A létesítmény rendeltetése :

Jellege :
1. 2.

Rendezvények megtartására és testnevelési célokra
alkalmas többcélú nagyterem
Állandó létesítmény

Beépített alapterület :
Földszint:
Emelet:
Összesen:

1244,07 m2
523,81 m2
1767,88 m2

1. 3.

Szintek száma :

Földszint + 1 emelet

1. 4.

A legfelső padlószint magassága : + 3,45 m

1. 5.

1. 6.

A létesítmény funkcionális rendszere:
Az épület alaprajzi kialakításában öt funkcionális
egységből áll.
- Az egyik a fő funkciót, a tornatermet-nagytermet
tartalmazza.
- A másik a földszintes, meglévő tornaszobából
kialakításra kerülő kondicionáló terem, a mellette
lévő, átalakítás után szertárként funkcionáló
helyiségekkel.
- A harmadik fő funkció a közlekedést és a
közönség kiszolgáló helyiségeket biztosító
kétszintes előcsarnoki rész.
- A negyedik a tornaterem-nagyterem két oldalán
elhelyezkedő közlekedő és a felső szinten galéria
sáv, a földszinten kialakított öltözőkkel együtt.
- Az ötödik öltözők és felkészülő terem, valamint
vizes helyiségek.
Lépcsők száma :
3

1. 7.

Csatlakozó épület :
Az épület déli oldalán csatlakozik az „A” főépülethez,
amelyből a földszinten és az I. emeleten ajtó vezet át az
új épületbe. Az épület északi oldala az Egészségügyi
főiskolai kar újabb használatú épületétől 0,9 m – 1,0 m
távolságban került elhelyezésre úgy, hogy az ebben az
épületrészben működő, két szinten elhelyezkedő
könyvtár homlokzati síkból kiugró, íves falú lépcsője a

tervezett épület belső udvarában egy átriumban kap
helyet. Átjárási kapcsolat a két épület között a
szabadtérben van.
1. 8.

A létesítmény tűzveszélyességi besorolása : „ D „ Tűzveszélyes
Az épület befogadóképessége az 500 főt meghaladja.

1. 9.

A létesítmény előírt tűzállósági fokozata : I. - III., az alkalmazott épületszerkezetek
tényleges tűzállósága II.

2. Tűztávolság , Tűzszakasz :
Az épület a déli oldalon csatlakozó épülettől tűzgátló ajtókkal van mindkét szinten
elválasztva. A tűzgátló ajtók tűzállósága 1,0 óra.
Az épület északi oldalán 0,9 – 1,0 m távolságra lévő, fent vizsgált épületével egy tűzszakaszt
fog képezni. A tűzszakasz alapterületek „A” oktatási épület nettó alapterülete: Földszint:
901,16 m2, I. emelet: 816,24 m2, Tetőtér: 745,66 m2, Összesen: 2463,06 m2. Zilahy épület
nettó alapterülete: Földszint: 1244,07 m2, Emelet: 523,81 m2, Összesen:1767,88 m2. A két
épület összes nettó alapterülete: 4230,94 m2. A két épület 1 tűzszakaszt képez.
3. Oltóvíz, tűzoltó készülékek :
Az oltóvizet az utcai, városi vezetékhálózatra telepített 100 m belül lévő tűzcsap biztosítja.
Az épületen belül tűzi vízhálózat, a tűzcsapok merevtömlős kialakításúak.
A tűzcsapok elhelyezése a következő: összesen: 7 db
- az északi folyosó melletti falban, középen
- előcsarnokban a déli csatlakozó épület falánál a fsz. –en és az emeleten
- az északra lévő „A” épületrészben a két végen lévő
- vizesblokkok falában a fsz. –en és az emeleten

Tűzoltó készülék: 9 db
-

nagyterem 2 kg CO2-al oltó készülék,
fsz. folyosó 3db 6 kg ABC porral oltó készülék,
I. emelet folyosó 3db 6 kg ABC porral oltó készülék,
I. emelet gépház 1 db 6 kg ABC porral oltó és egy Co2 oltó készülék,

4. Kiürítés számítás
A kiürítés számítást Zilahi rendezvényházban megrendezésre kerülő Gólya Báli,
rendezvény előtt a teremek és közlekedési folyosók, útjai, menekülési útként figyelembe vett
kijárati ajtói szélességének és létszámának figyelembe vételével készítettük el. A kijárati ajtók
számát és a folyosók szélességét nem csökkentve kívánjuk a területet hasznosítani, a
vonatkozó tűzvédelmi előírások maradéktalan megtartása mellett. DE Egészségügyi Kar
Hallgatói Önkormányzata, mint a rendezvény főszervezője teljes felelőssége mellett.
Az épület forgalmi adatai modellezésen alapulnak, napi és órára történő bontásban, így a
legnagyobb forgalom esetére a rendezők 542 fős maximális létszámra számítanak, a
vendégekkel és szervezőkkel együtt. A számítás során a termekben fizikailag lehetséges
legnagyobb látogatói és szervezői létszámot feltételeztük. Figyelembe vettük a helyszínrajz
szerinti menekülési irányokat, a menekülésre tervezett folyosók, lépcsők, nyílászárók
hosszúságát, szélességét, (nyílás-szélességét), a különböző tűzszakaszok kiüríthetőségének
speciális szempontjait.
A számítások elvégzése előtt és közben a szervező képviselőivel és hatóságokkal helyszíni
szemlét tartottunk, ahol egyeztettünk a dokumentációk napra készségéről, a helyszínrajz
méretarányos pontosságáról. A számításokat a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet Országos
Tűzvédelmi Szabályzat, XXVIII. Fejezet, Kiürítés alapján végezzük el.

A FIGYELEMBE VETT KIÜRÍTÉSI SZAKASZOK
A terület 3 kiürítési szakaszból áll:
-

Földszint:
1244,07 m2
A rendezvény fő helyszíne a nagyterem a földszinten, amely 528 m2 + közlekedő 57
m2 összesen:
585,6 m2.
Emelet, (galéria): 523,81 m2
Kiürítésre számított terület összesen: 1767,88 m2

A számítás célja, hogy a területen elkülönített leválasztott tűzszakasz normaidőn belül történő
kiüríthetőségre választ adjunk. A kiürítés számítás ad választ arra a kérdésre, hogy a
rendezvény a területen tartózkodók biztonságának veszélyeztetése nélkül megvalósítható,
vagy nem megengedett!

A SZÁMÍTÁS MENETE
A következőkben először a rendezvény fő helyszíne (nagyterem) és ezt követően a galéria,
kiürítési számításait végezzük el.
A kiürítés megengedett időtartamát a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi
Szabályzat 22. melléklet 1. táblázata adja meg:
1. táblázat - A kiürítés megengedett időtartama

1

A

B

Kiürítési
szakasz

Kiürítendő helyiség, tűzszakasz, építmény
Megnevezése

2
3

4

Első
szakasz
t1

C

D

E

A kiürítés
megengedett
időtartama
(t meg ) I –V.
tűzállósági fokozatba
sorolt tűzszakaszból,
épületből, vagy
építményből perc
I.-II.

III.

IV.-V.

Nagyforgalmú, vagy tömegtartózkodásra szolgáló,
valamint „A – B” tűzveszélyességi osztályba sorolt
helyiségek.

1,5

1,0

0,75

Huzamos tartózkodásra szolgáló, vagy „C–E”
tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségek.

2,0

1,5

1,0

A kiürítés első szakaszának számítása
Hivatkozva a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat, XXVIII. Fejezet
Kiürítés 179.
A kiürítés első szakaszának időtartamát az útszakaszok hossza és az ajtók átbocsátó képessége
alapján, a tűzszakasz, létesítmény legkedvezőtlenebb helyiségeire (elhelyezkedés, belső
kialakítás, eltávolítandó személyek száma) kell meghatározni.
A kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján:

A kiürítés időtartama az ajtó átbocsátó képessége alapján:

A kiürítés második szakaszának számítása
Hivatkozva a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat, XXVIII. Fejezet
Kiürítés 180.
A kiürítés második szakaszának időtartamát a menekülési utak hossza, a lépcsők, a szabadba,
valamint másik tűzszakaszba, füstments lépcsőházba vagy a tűzvédelmi hatóság engedélyével
erre a célra kijelölt térbe, tetőfödémre vezető ajtók átbocsátó képessége alapján kell
meghatározni, szabadtéri tömegrendezvényre, az építményre vagy az abban lévő
tűzszakasz(ok)ra. A kiürítés második szakaszának három alapesete közül egyiket kell
számítással ellenőrizni.
Kiürítés a szabadba:
A kiürítés időtartama az útvonalak hossza alapján:

A kiürítés időtartama a lépcsők vagy a menekülési útvonal legszűkebb keresztmetszete
alapján.

A kiürítés időtartama a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége alapján

HALADÁSI SEBESSÉGEK
A kiürítés sebességét 28/2011. (IX.6.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat 22.
melléklet 2. táblázat értékei szerint kell figyelembe venni a helyiség alapterülete és a
helyiségben számításba vett személyek alapján:
A helyiségben, vagy a
veszélyeztetett területen
egy főre jutó alapterület,
(m2)
1-ig
1 felett 25-ig
25 felett

Vízszintes haladású
sebesség, m/min

16
30
40

Haladás lépcsőn, m/min

lefelé
10
20
20

fölfelé
8
15
15

A lépcsők útvonalhosszaként (s) - beleértve a lépcsőpihenőket is - a szintkülönbség
háromszorosát kell figyelembe venni.
A legkedvezőtlenebb elhelyezkedésű helyiség, menekülés szempontjából az északi oldalon
lévő galéria, ahonnan az előcsarnok emeleti részén, a főlépcsőn és a földszinti előcsarnokon
keresztül lehet közvetlenül a szabadba menekülni az északi, vagy a déli oldalon lévő ajtón át.

A rendezvény fő helyszíne a nagyterem, amely 528 m2 + közlekedő 57 m2 összesen: 585,6 m2.
A rendezvényterem déli oldalán 3 db kifelé nyíló ajtónál az ajtók egy keskeny térbe nyílnak,
mivel az ajtóktól 3,5 m-re téglakerítés található, az ajtók 90º -ra rögzített állapotában 1,85 mes szabad menekülési útszélesség marad, ezért a számításnál csak ez vehető figyelembe.
A rendezvényház kialakításánál fogva, mint az lentebb látható a nagyterem menekülési
kijáratainak száma jóval több, mint az épület elhagyására rendelkezésre álló ajtók száma.
Ezért a teljes épület kiürítésénél is a kiürítés első szakaszát, kiürítés időtartama az ajtók
átbocsájtó képessége alapján vonatkozó előírásokat fog kelleni figyelembe vennünk a
számításnál. A galérián külön meg kell határoznunk az ott tartózkodó személyek maximális
létszámát. A galériáról a földszintre 3 db lépcsőn keresztül van menekülésre
lehetőség,valamint a szomszédos épületbe egy tűzgátló ajtón keresztül az emeleti részen, de
mivel ez nem a menekülés irányába nyílik, ezt a kiürítésnél nem tudjuk figyelembe venni.
Rendezvényterem ajtóinak száma:
A teremből a menekülés
- 4 db 222 cm nyílásszélességű, kifelé nyíló, küszöb nélküli, egy mozdulattal 180º -ra
nyitható és rögzíthető ajtón,
- 2 db 180 cm nyílásméretű, kifelé nyíló, küszöb nélküli, egy mozdulattal 90º -ra
nyitható és rögzíthető ajtón,
- 3 db 222 cm nyílásméretű, kifelé nyíló, csak nagy létszámú rendezvény esetén nyitva
tartott, közvetlenül a szabadba nyíló ajtón, menekülésnél ezen nyílásszélesség nem
vehető figyelembe, mivel az ajtóktól 3,5 m-re téglakerítés található és az ajtók nyitott
állapotában csak 185 cm-es szabad szélesség marad,így ebben az esetben ezzel kell
számolnunk.
- 1 db 180 cm nyílásméretű, kifelé nyíló, küszöb nélküli, egy mozdulattal 90º -ra
nyitható és rögzíthető ajtón keresztül történik:
Az épület kijárati ajtóin menekülési lehetőség:
-

-

1db tűzgátló ajtón keresztül „A”-épület irányába földszint, 155 cm nyílásszélességű,
1db tűzgátló ajtón keresztül „A”-épület irányába galéria szinten, 150 cm
nyílásszélességű, mivel ez nem a menekülés irányába nyílik, ezt a kiürítés számításnál
nem vesszük figyelembe.
Előcsarnokból a déli oldalra 185 cm nyílásszélességű,
Az északi oldalon 1 db kijárati ajtó 180 cm nyílásszélességű,
Az északi oldalon 1 db vészkijárati ajtó 162 cm nyílásszélességű,
Az átriumnál található ajtó kiürítésre nem vehető figyelembe, mivel az átrium
szélessége 110 cm-nél kisebb. A mért menekülési útvonal szélességek két irányban 75
cm és 60 cm.

Menekülés a galériáról:
- fő lépcső: 178 cm a lépcsőknél a menekülésnél számításba vehető legszűkebb
keresztmetszet.
- 2db oldal lépcső: 95 cm a lépcsőknél a menekülésnél számításba vehető legszűkebb
keresztmetszet.

A kiürítés megengedett időtartamának meghatározása a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet
Országos Tűzvédelmi Szabályzat 22. melléklet alapján került meghatározásra. A fenti adatok
alapján látható, hogy az épület I.-II. tűzállóságú épület szerkezetekből került megépítésre,
valamint tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmaz, ezért a fentebbi táblázat alapján a
kiürítés megengedett időtartama 1,5 perc.
Ezért a fentebb részletezettek alapján a rendezvény épület kiürítés számítását az
alábbiak szerint kell elvégeznünk:
A. Az úthosszak alapján :
A terem bármelyik ajtaja max. 20 m –es út megtételével elérhető
t1a = ∑ si1 < t1 meg =1,5 perc
vi
t1a = 20 = 1,25 perc
16

megfelel

B. Az épület kiürítése az ajtók átbocsátó képessége alapján:
t1b = N1 < t1meg = 1,5 perc
k x1
t1b =

542
=542/361,54= 1,49 perc
41,7 x (1,62+2x1,85+1,8+1,55)

megfelel

Az épületben tartózkodók összes létszáma a számítás alapján az 542 főt nem haladhatja
meg.
C. Menekülés a galériáról a lépcsők legszűkebb keresztmetszetének figyelembe vételével:
t1b = N1 < t1meg = 1,5 perc
k x1
t1b =
230
= 230/153,46= 1,49 perc
41,7 x(1,78+2x0,95)

megfelel

A galérián tartózkodók létszáma a 230 főt nem haladhatja meg a számítás
eredményeképpen.

