Debreceni Egyetem
Gazdasági Főigazgatóság
Munkabiztonsági Önálló Osztály
 4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22. Tel.: +36-52/413-598

A 28/2011. (IX.6.) BM számú rendelet 593. § (1) és (2) bekezdés előírása alapján

a Rendezvényterv szerinti dőpontban

A DEBRECENI EGYETEM FŐÉPÜLETÉBEN TARTANDÓ

Rendezvényterv szerinti rendezvény
(4010 Debrecen Egyetem tér 1 sz.)

lebonyolítását megelőző

TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ

A dokumentáció a DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztályának (DEGF MBO) szellemi terméke, másolni, bárminemű átalakítást azon végrehajtani, kiegészíteni, eladni,
tovább adni vagy tovább értékesíteni csak a DEGF MBO előzetes írásos engedélyével szabad!
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Az egyetem főépület díszudvar, I. emeleti; II. emeleti és III. emeleti
közlekedők és előtér a DE Rendezvényterv szerinti megelőző

TŰZTERHELÉS
SZÁMÍTÁS
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TŰZTERHELÉS SZÁMÍTÁS
A tűzterhelés számítás célja

A 28/2011. (IX.6.) BM számú rendelet 593. § (1) és (2) bekezdés előírása alapján a
művelődési, oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti
rendeltetésnek megfelelő rendezvények esetében a tűzterhelés számítást el kell végezni.
Azzal a kéréssel fordult a DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztályához a
Rendezvénytervben szereplő rendező, mint rendező szerv, hogy a Rendezvényterv szerinti
rendezvény tervezett megrendezése előtt az érintett terület tűzterhelés számítását végezzük
el.
A számítás elvégzése előtt megrendelő rendelkezésünkre bocsátotta a terem berendezési
helyszínrajzát és tájékoztatott a terembe lévő és kerülő éghető szerkezeteinek, mobil és
stabil berendezési tárgyainak, és beépített épületszerkezeteinek szükséges adatairól.

A számítást a díszudvarra és I-III folyosóira és előcsarnokára végeztük el. A számítás
eredménye a vonatkozó tűzvédelmi előírások alapján meghatározná a biztosítani szükséges
oltóvíz mennyiségét.
Esetünkben azonban, miután a terület, mint egyben álló épület együttes alapterületében nem
változik, valamint a bent lévő éghető anyagok mennyisége az átmeneti funkció változás
következtében is csak kismértékben térnek el, továbbá rekonstrukciós átalakítás hiányában
új oltásbiztosító rendszerek kialakítása nem lehetséges, a számítás a fenti rendelet előírása
miatt szükséges! A számítások mellé a szervezők mellékletként benyújtják az épület
alaprajzát, valamint a szervezők nyilatkozatát, miszerint a számítás során alkalmazott
anyagmennyiségeket a bál alatt nem lépik túl.
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ELEMZÉS

A tűzterhelés számítás eredménye szerint az érintett termek tűzterhelése nem változtatja
jelentős mértékben az épület komplexum átlagos tűzterhelését. Az érintett helyiségek
legnagyobb tűzterhelése 170 MJ/m2. A komplexum belső elhelyezéséről, kialakításáról a
Debreceni Tűzoltóság állományának megfelelő ismerete van, tekintettel arra, hogy ott
helyismereti gyakorlatokon megfelelő tájékozottságra tettek szert.

A tűzterhelés számítás eredménye:
- díszudvar
- Földszint közlekedő és előtér
- I. emelet közlekedő
- II. emelet közlekedő
- III. emeletközlekedő

117 MJ/m2
170 MJ/m2
43 MJ/m2
43 MJ/m2
43 MJ/m2

Debrecen, 2014. március 7.

………………………………………………
rendezvény szervezésért felelős
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Az egyetem főépület díszudvar, I. emeleti; II. emeleti és III. emeleti
közlekedők és előtér az Rendezvényterv szerint megelőző

KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁSA
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A KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁSA
A SZÁMÍTÁS CÉLJA

A Rendezvénytervben szereplő rendező mint rendező szerv, hogy az Rendezvényterv szerint
tervezett megrendezése előtt a díszudvar, földszint; I. emeleti; II. emeleti és III. emeleti
közlekedők közlekedési folyosói, útjai, menekülési útként figyelembe vett kijárati ajtói
szélességének és a bent tartózkodók létszámának figyelembe vételével készítsünk kiürítés
számítást.
A kijárati ajtók számát és a folyosók szélességét nem csökkentve kívánják a területet
hasznosítani, a vonatkozó tűzvédelmi előírások maradéktalan megtartása mellett (a
Rendezvénytervben szereplő rendező, mint a rendezvény szervezője teljes felelőssége
mellett).
A számítás elvégzése előtt a Rendezvénytervben szereplő rendező rendelkezésünkre
bocsátotta a használt területek listáját, és tájékoztatott a használt területek forgalmi (létszám)
adataira vonatkozó tervezett és betartásra kerülő adatairól.
Az épületben a rendezvény idején a vendégek által használt területek forgalmi adatai
modellezésen alapulnak, napi és órára történő bontásban, így a legnagyobb forgalom esetére
a rendezők 2.335 fős maximális létszámra számítanak, illetve – dolgozókkal, szervezőkkel
együtt – legfeljebb 2.335 látogató engedhető be egy időben a területre. A számítás során a
termekben fizikailag lehetséges legnagyobb látogatói és dolgozói 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 helyszíni szemlét tartottunk, ahol egyeztettünk a
rendelkezésre álló dokumentációk napra készségéről, a helyszínrajz méretarányos
pontosságáról. A számításokat 28/2011. (IX.6.) BM számú rendelet 479.§ - 485.§ előírása
alapján végezzük el.

A FIGYELEMBE VETT KIÜRÍTÉSI SZAKASZOK

Az épületben a rendezvény idején a vendégek által használt terület öt szakaszból áll:
a díszudvar és Földszinti közlekedők beépítésre nem kerülő nettó alapterülete
az I. emeleti közlekedők előtér b.n.k. nettó alapterülete
a II. emeleti közlekedők előtér b.n.k. nettó alapterülete
a III. emeleti közlekedők előtér b.n.k. nettó alapterülete
Kiürítésre számított terület összesen:

2109
1274
1186
1261

m2
m2
m2
m2

3.730 m2

A számítás célja, hogy a területen elkülönített négy szakasz normaidőn belül történő
kiüríthetőségre választ adjunk.
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HELYSZÍNRAJZOK
Földszint (benne a Díszudvar):

I. emelet
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II. emelet

III. emelet
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A kiürítés számítás ad választ arra a kérdésre, hogy a rendezvény a területen tartózkodók
biztonságának veszélyeztetése nélkül megvalósítható, vagy nem megengedett!
A számításnál szükség esetén figyelembe lehet venni, hogy az épületben a maximális,
dolgozói létszámmal együtt figyelembe vett 2.335 fős befogadói létszámának egy része tűz
esetén az ÉK-i K-i és ÉNy-i és Ny-i kapuk (mint vészkijárat) irányába is menekülhet. A
kapuk nyitása a rendészeti szolgálat feladata.
A számításokat 28/2011. (IX.6.) BM számú rendelet 479.§ szerint a tömegtartózkodásra
szolgáló helyiség ajtóit kilincs nélkül kell kialakítani úgy, hogy az egy mozdulattal nyitható
és nyitott állapotban önműködően rögzíthető legyen.
Esetünkben a legnagyobb befogadó képességű épületrész (a díszudvar) 312 fős, és ajtaja
nincs.
Figyelem: A főkapuk ajtóinak állandóan nyitott állapotban való rögzítése megoldott!
Kiürítés esetén a kapuk nyitása és rögzítése a rendészeti szolgálat feladata.
A kiürítésre számításba vett kijáratokat, utakat és folyosókat irányjelző feliratokkal kell
ellátni, amelyet - amíg az építményben személyek tartózkodnak - meg kell világítani, vagy
azok un. után-világító kivitelűek legyenek.

A SZÁMÍTÁS MENETE

A következőkben először a díszudvar kiürítési számításait végezzük el.
A kiürítés megengedett időtartamát a 28/2011. (IX.6.) BM számú rendelet 479.§ - 485.§
előírása adja meg:

A kiürítés első szakaszának számítása
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
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A kiürítés második szakaszának számítása
A kiürítés második szakaszának időtartamát az utak hossza, a lépcsők, a szabadba, illetve az
1.2. szakasz szerinti terekbe vezető ajtók átbocsátó képessége alapján kell meghatározni, az
építményre vagy az abban levő legkedvezőtlenebb tűszakaszra (az elhelyezkedés, az
építészeti kiképzés, az eltávolítandó személyek száma alapján).
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 átbocsátóképessége alapján (többszintes tűzszakaszok,
építmények esetén)

A kiürítés időtartama a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége alapján

HALADÁSI SEBESSÉGEK
A kiürítés sebességét az említett BM. rendelet 2. táblázat értékei szerint kell figyelembe
venni a helyiség alapterülete és a helyiségben számításba vett személyek alapján:
A helyiségben 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.
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Figyelembe vett haladási sebességek:
díszudvaron vízszintes: 30 m/min lépcsőn le: 20 m/min lépcsőn fel: 15 m/min ( 1,5m2/fő)
fszt.folyosó vízszintes: 30 m/min lépcsőn le: 20 m/min ( 1,5m2/fő)
III. emeleti közlekedők vízszintes: 30 m/min lépcsőn le: 20 m/min ( 1,6 m2/fő)
A kiürítés során a legkedvezőtlenebb – azaz legnagyobb létszámú – helyiség a díszudvar,
kiürítési lehetőségeit ellenőriztük számítással. A másik legkedvezőtlenebb helyiség a III.
emelet, mivel ez van a legtávolabb a kijárattól.

A számításunk során a díszudvar 312 fős befogadó képességét vesszük figyelembe.
Ezért az előcsarnok főlépcső és az előcsarnok kijárati ajtók áteresztő képessége a
kritikus. Ezért a főbejárati kapukat kiürítés esetén haladéktalanul nyitni kell, a
kinyitásuk a rendészeti szolgálat feladata! A földszinten a K-i és Ny-i és É-nyi É-K-i
kijárati kapuk azonnali megnyitásával a főbejárati menekülési irány
tehermentesítendő! Kinyitásuk a rendészeti szolgálat feladata!

KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS
A főépület földszint díszudvarra és III. emeleti közlekedőkre

A táblázat megengedő időtartamai:

- első szakasz
- második szakasz

1,5 perc
6,0 perc
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Kiürítés számítás
A 28/2011. (IX.6.) BM számú rendelet 479.§ - 485.§ előírása szerint

A számítás helye, a létesítmény megnevezése:
Debreceni Egyetem Főépület Debrecen Egyetem tér 1. sz.
Épület alapadatok a számításhoz:
A létesítmény rendeltetése:

Felsőfokú Oktatási épület

Jellege :

Állandó létesítmény

Kiürítésre számított terület:
a díszudvar és Földszinti közlekedők beépítésre nem kerülő nettó alapterülete
az I. emeleti közlekedők előtér b.n.k. nettó alapterülete
a II. emeleti közlekedők előtér b.n.k. nettó alapterülete
a III. emeleti közlekedők előtér b.n.k. nettó alapterülete
Kiürítésre számított terület összesen:
Az épület teljes alapterülete
Szintek száma:

2109
1274
1186
1261

m2
m2
m2
m2

3.730
26.231

m2
m2

Alagsor+ négy szint

A legfelső padlószint magassága: + 14,65 m
Lépcsők száma:

4

A létesítmény tűzveszélyességi besorolása: „ D „ Mérsékelten tűzveszélyes

A létesítmény előírt tűzállósági fokozata : I. - III., az alkalmazott épületszerkezetek tényleges tűzállósága II.
Tűztávolság, tűzszakasz: Az épület egy tűzszakasz.

Oltóvíz, tűzoltó készülékek:
Az oltóvizet az épület két oldalán földalatti és feletti tűzcsapok biztosítják. Az épület délkeleti sarkánál egy 50
m3 –es oltóvíztároló medence van.
A tűzcsapok száma elhelyezése a következő: 63 db (36 és 52 mm-es) szintenként a folyosók végénél
Az épületben 121 darab kézi tűzoltó készülék van elhelyezve
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Első szakasz: A veszélyeztetett helyiség (díszudvar) kiürítése
A díszudvar kiürítése úthosszak alapján :
t1a A helyiségeinek kiürítésének időtartama a legtávolabbi tartózkodási helytől a hozzá legközelebb eső kijáratig terjedő
útvonalon

si1
vi
-

Az egyes útszakaszok hossza az úttengelyeken mérve
Az útszakaszokhoz tartozó - vízszintes haladási sebesség (16 -30 - 40)
A helyiségben egy főre jutó alapterület nagysága (1-ig, 1-25-ig, >25)



0,77  


t1a
t1meg

23
30

23
30
1,5

m
m/min
m2

0,77
1,50

min
min

1,5

A tűzszakasz, a legkedvezőtlenebb helyiségeinek kiürítési időtartama:
kiürítés első szakaszára megengedett időtartam az 1. táblázat alapján

A kiürítés értékelése az útszakaszok hossza alapján: (t1a <= t1meg)

0,77<1,5

Megfelelő

A veszélyeztetett helyiség (díszudvar) kiürítési időtartama az ajtók átbocsátóképessége alapján
N1
k
x1

A kijáratonként eltávolítandó személyek száma
A kijáratok átbocsátó képessége
A kijáratok szélességeinek összege



t1b
t1meg



312
5 41,7

1,5

312/208,5  1,4964

A kiürítés időtartama ajtók átbocsájtó képessége alapján
kiürítés első szakaszára megengedett időtartam

A kiürítés értékelése az ajtók átbocsátóképessége alapján: (t1b <= t1meg)

312
41,7
5

fő
fő*m-1* min-1
m

1,5

1,4964 min
1,50
min
Megfelelő
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Második szakasz: a veszélyeztetett tűzszakasz, illetve az építmény kiürítése

A kiürítés időtartama a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége alapján
ty2
A szabadba vezető ajtó eléréséhez szükséges idő, a tűzszakasz helyiségei közül - a kiürítésnél
számításba vett - a szabadba vezető ajtóhoz legközelebb eső helyiség ajtajától mérve: 0,17
min
si
A szabadba vezető ajtó eléréséhez való távolság - a kiürítésnél számításba vett - a szabadba vezető
ajtóhoz legközelebb eső helyiség legközelebbi ajtajától mérve:
5
m
vi
A szabadba vezető ajtó eléréséhez figyelembe vett haladási sebesség:
30
m/min
N3
Az ellenőrzött tűzszakaszból, építményből eltávolítandó személyek száma
2335
fő
k
A szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége a 2.2.3. szakasz szerint
41,7
fő*m-1* min-1
x3
A szabadba vezető kijáratok szabad nyílás-szélességének összege
9,6
m

5.9995004  0,17 

2335
41,7 9,6

t2c
Az ellenőrzött tűzszakasz vagy építmény kiürítési időtartama:
t2meg
kiürítés második szakaszának megengedett időtartama:
A kiürítés második szakaszának értékelése:

5,995 min
6,00
min
Megfelelő
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ÉRTÉKELÉS
A fenti számítások alapján a rendezvény tervezett területéről 2.335 fő, részére nyílik
lehetőség a figyelembe vett termek és folyosók területéről szabadba menekülni.

A kiürítése elemzése
A kapott adatok szerint a maximális benntartózkodói létszám 2.335 fő.
A legkedvezőtlenebb az épület kiürítése szempontjából az I. emeletről az előcsarnok
irányába vezető lépcső és a főkapuk. Ezért is a közlekedési utakat, kijáratokat leszűkíteni
nem szabad!
Az ehhez szükséges számítások eredménye – az emeleti, legkedvezőtlenebb helyen
(távolságban) lévő és legnagyobb alapterületű, létszámú nagytermet figyelembe véve - a
kiürítés jelenlegi lehetőségeivel számolva az alábbiak szerint alakul:

I. szakasz

a díszudvar és Földszinti közlekedők- helyiség kiürítés
- nyílásszélesség alapján

0,7 min < 1,5 min
1,5 min ≤ 1,5 min

II. szakasz

A helyiségnek vagy egy részének kiürítési időtartama a szabadba vezető ajtók
átbocsátóképessége alapján
Az ellenőrzött tűzszakasz vagy építmény kiürítési időtartama 5,995 min ≤ 6 min

Fentiek alapján látható, hogy a rendezvény helyiségei a felmérési állapot szerint
normaidőn belül kiüríthetők.
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JAVASLAT

Miután a tervezett rendezvény miatt az épület tűzvédelmében változás áll be, ezért a 1996.
évi XXXI. Törvény 20.§. (1). és a 28/2011. (IX.6.) BM számú rendelet (OTSZ) előírása alapján
javaslom a rendezvény szervezőjének, hogy legalább 15 nappal a rendezvény megtartása előtt arról a
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltségét
írásban tájékoztassa.

A fenti törvény említett bekezdése szerint a tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely
a létesítmény, az épület, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér tűzveszélyességi osztályba
sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé, annak megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a
kezdeményező az illetékes Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni
Katasztrófavédelmi Kirendeltségén– az új tűzveszélyességi osztályba sorolásra vonatkozó javaslat
megküldésével – köteles bejelenteni.
Az OTSZ előírása szerint a kiürítés és tűzterhelés számítást, helyszínrajzot menekülési
nyílásszélességek és irányok bejelölésével, biztonsági személyzet feladatait, a tűz esetén szükséges
teendőket és a tűzjelzés és oltás módját, tartalmazó dokumentációt el kell készíteni, azt a HajdúBihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltsége
megküldeni fenti határidővel, egy példányát a helyszínen elérhető helyen (porta helyiség) kell
tárolni, illetve a felsorolt dokumentációt a szervező 1 évig köteles megőrizni!

A bejelentés előtt, amennyiben a kialakításra, kerülő helyiségekre vonatkozóan új információkkal
bírnak, a dokumentációt módosítani kell, azaz annak tűzveszélyességi osztályát meg kell határozni,
alapterületével az osztályba sorolást módosítani szükséges, illetve az új, menekülési irányokkal
ellátott helyszínrajzot el kell készíteni. Javasoljuk továbbá, hogy a rendezvény során a 28/2011.
(IX.6.) BM számú rendelet (OTSZ) számú rendelet és a vonatkozó szabványokban meghatározott
éghetőségi és tűzállósági követelményeket az épület tűzbiztonsága és a bent tartózkodók testi épsége
érdekében maradéktalanul tartsák meg.

Debrecen, 2014. március 7.

……………………………………………
rendezvény szervezéséért felelős
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Debreceni Egyetem
4010 Debrecen, Egyetem tér 1 sz.
Rendezvényterv szerinti dőpontban-i Rendezvényterv szerint
TŰZRIADÓ ÉS KIÜRÍTÉSI TERV

Aki tüzet, tűz vagy robbanás kialakulására utaló nyomot, vagy annak közvetlen veszélyét
érzékeli, arról tudomást szerez, köteles a tűzoltóságot és/vagy az illetékes szerveket, továbbá
a rendezvény szervezőit, biztonsági szolgálatot késedelem nélkül értesíteni, és – szükség
esetén - a környezetét riasztani a pánikhelyzet elkerülésével.
A hírközlő berendezéseken (pld. telefon) történő tűzjelzés díjtalan, más hívásokkal szemben
elsőbbséget élvez. Tűzjelzés céljára bármely városi vonallal rendelkező, vagy mobil telefon
készüléket igénybe lehet venni.
Ezt a tervet köteles minden, e tervben meghatározott feladatot ellátó, vagy ahhoz kapcsolódó
tevékenységet végző dolgozó, biztonsági személyzet és kiállító megismerni, alkalmazni,
vezetése alá tartozó munkatársaival alkalmaztatni!
Telefonszámok:
-Tűzoltóság
- Segélyhívó szám
- Rendőrség
- Mentők

105. vagy az 523-523-as városi telefonszám
112
107
104.

A tűzjelzésnek, kárjelentésnek tartalmaznia kell:
- a tűzeset, káreset pontos helyét (címét),
- mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve,
- emberélet veszélyben van-e,
- további szervek riasztására javaslat tétel
- jelző személy nevét, a jelzésre használt távbeszélő telefonszámát,
Az épületben tartózkodók felé a riasztás módja történhet:
- a főportán lévő elektromos kürt használatával
- tűzilármával, pl. “ Figyelem! Tűz van!” kiáltással.

A tüzet jelenteni kell a
- a tűzoltóságnak
- a szervezőknek, vagy a biztonsági szolgálatnak
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A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetőleg az emberi beavatkozás nélkül
megszűnt tüzet is kötelező a hivatásos tűzoltóságnak haladéktalanul bejelenteni és a kár
színhelyét a tűzvizsgálat megkezdéséig változatlanul hagyni.
A kiürítésért és rendfenntartásért felelős biztonsági személyzet tűzoltási és mentési feladatai:
1. A tűz terjedésének megakadályozása, (éghető anyag, bútor, textil, stb. elvitele a
tűz helyszínéről), a szükséges és elégséges oltás megkezdése, szükség esetén ezzel egy időben - tűzjelzés, mentésszervezés.
2. A kapuk kinyitása, a szükséges kulcsok előkészítése
3. A kiemelten veszélyeztetett személyek mentése, biztonságos elhelyezése,
(mozgás-korlátozottak, gyermekek, stb.).
3. Az épület kiürítésének, elhagyásának módja kiürítési helyszínrajz szerint az
épületben szabványos táblákkal jelölt útvonalakon történhet, a kijelölt
útvonalon a megfelelő épületrészbe, illetve a szabadba, a mentésben részt
vevők határozott, de pánikra okot nem adó intézkedéseivel, utasításaival.
4. Az anyagi és adatvédelmi szempontból fontos eszközök védelme, biztonságos
helyre szállítása (pl. kiállítási tárgyak, számítástechnikai eszközök)
5. A szükséges biztonsági intézkedések megtétele, pl. megmentett értékek őrzése
6. A riasztott tűzoltó egységek fogadása, tájékoztatása, kapott feladatok
végrehajtása

Már a tűzjelzési feladatok elvégzése alatt a dolgozók, biztonsági személyzet a helyszínen
lévő tűzoltó készülékekkel, felszerelésekkel kíséreljék meg, különösen a még kezdeti
szakaszában lévő vagy kisebb kiterjedésű tűz oltását.
Alapvető és fontos szabály, hogy elektromos berendezés tüzét vízzel oltani nem szabad!
Elektromos tűz esetén első teendőként a feszültség-mentesítést kell végrehajtani.
A helyszínre kivonuló hivatásos tűzoltóegység felhívására életmentés, kiürítés stb. esetére
megfelelő szakembert, munkaerőt, eszközöket kell biztosítani. Köteles továbbá mindenki
személyesen közreműködni és a tűzoltás vezető intézkedéseit végrehajtani, a szükséges
felvilágosítást megadni.
A tűz eloltása utáni helyszint a tűzvizsgálat lefolytatásáig változatlanul kell hagyni, a
helyreállítást csak a tűzoltóság engedélye után lehet megkezdeni .
A tűzvizsgálatban részt vevőknek felkérés esetén mindenki köteles a segítségére lenni.
A főbb veszélyforrások:
- az éghető anyagú mobil és nem mobil berendezési tárgyak, nagy mennyiségű papír
vagy műanyag díszítések, bemutató anyagok, híradás- és számítástechnikai
berendezések, kivetítők, esetenként pirotechnikai anyagok)
- Légszáraz-faanyagú beépített épületszerkezetek (ajtók)
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A felsorolt tárgyak, eszközök, faanyagú ajtók a klasszikus oltás-technikákkal olthatók (víz,
por, stb.).
A számítás,- és híradástechnikai, valamint a képalkotó (TV, projektor, CD/DVD-lejátszó,
audio-rendszer, stb.) eszközök oltása gázhalmazállapotú oltóanyagokkal célszerű (pl. CO2
oltó), ebben az esetben kisebb eséllyel keletkezik vissza-fordíthatatlan kár. Az oltás a
termekben és a folyosón elhelyezett kézi tűzoltó készülékekkel, illetve az oldalfolyosón
lévő, oldalanként 2-2 db fali tűzcsap szerelvényeivel hajtható végre. Az esetleges
pirotechnikai tűz oltóporral, szükség esetén vízzel oltható.
A tűzriadó tervet el kell elhelyezni az éjjel-nappali porta szolgálatnál is. A jelen tervben
megbízott felelős a tűzriadó tervet külön kérés nélkül is haladéktalanul köteles átadni a
kiérkező tűzoltó egységeknek!
A biztonsági szolgálat arra megbízottja nyissa ki az épület bejárati ajtóit, várja és fogadja a
tűzoltókat, adja át részükre a tűzriadó tervet, tájékoztassa őket a tűz helyéről,
megközelíthetőségéről, a szakaszoló és főkapcsolók helyéről, az épületben lévő veszélyes,
illetve értékesebb anyagokról. A kiürítést olyan módon kell megkezdeni, hogy pánik ne
keletkezzen! A kiürítés szervezésében, bonyolításában részt vevők a menekülési terv szerint,
a bent tartózkodók folyamatos tájékoztatása mellett kötelesek végrehajtani a mentést.

Súlyos, illetve tömeges sérülés, valamint bűncselekmény gyanúja esetén értesíteni kell a
mentőket és/vagy a rendőrséget.
Tűz keletkezés esetére az alábbiak megszervezése indokolt

1.) Közművek elzárása (áramtalanítás, stb.)
Felelős:
.............................................................
2.) Életmentés, elsősegélynyújtás, anyagmentés
Felelős vezetője:
.............................................................
3.) Rendfenntartás, menekülés szervezése, bonyolítása
Felelős vezetője:
.............................................................
4.) Tűzoltás
Felelős vezetője:

.............................................................

5.) A tűzoltó egységeket fogadja, tűzriadó tervet átadja: ......................................................
Debrecen, 2014 03 07.
P.H.

………………………………………………………
Rendezvényterv szerinti rendező
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FELELŐS VEZETŐI
NYILATKOZATOK
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Nyilatkozat kötelezettségek

A 28/2011. (IX.6.) BM számú rendelet 593.§ (1) és (2) bekezdés előírása alapján az illetékes
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltsége
az alábbi nyilatkozatok leadása indokolt:
- Felelős vezető nyilatkozata a Tűzterhelés számításban szerepeltetett maximális anyagmennyiségek
megtartásáról
- Felelős vezető nyilatkozata a Kiürítési tervben szereplő maximális létszámadatok és a rendezvényre
vonatkozó általános és speciális tűzvédelmi előírások megtartásáról

Az alábbi nyilatkozatokat a tűzvédelmi dokumentációval egy időben az intézkedésre jogosult vezető által
aláírva be kell nyújtani!
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NYILATKOZAT
tűzterhelés számítás adatainak megtartásáról

A Rendezvénytervben szereplő rendező hivatalosan nyilatkozom, hogy a Rendezvényterv szerinti dőpontban –
én megtartásra kerülő Rendezvényterv szerint megrendezéséhez a 28/2011. (IX.6.) BM számú rendelet alapján
elkészített kiürítési számításban szereplő létszámadatokat a rendezvény lebonyolítása során nem lépjük túl, a
rendezvény szervezésében részt vevők – szükség esetén, a rendezvényen résztvevők - figyelmét azok, valamint
a szükséges tűzmegelőzési előírások betartására és betartatására felhívjuk.
A rendezvény szervezésében, lebonyolításában részt vevők tűzvédelmi oktatását, az eseményt megelőzően
megtartjuk, azt írásban dokumentáljuk.

D e b r e c e n, 2014.03.07.

………………………………………………………
Rendezvényterv szerinti rendező

NYILATKOZAT
kiürítés létszám adatainak megtartásáról

A Rendezvénytervben szereplő rendező részéről hivatalosan nyilatkozom, hogy a Rendezvényterv szerinti
dőpontban megtartásra kerülő Rendezvényterv szerint megrendezéséhez a kiürítési számításban szereplő
létszámadatokat a rendezvény lebonyolítása során nem lépjük túl, a rendezvény szervezésében részt vevők –
szükség esetén a rendezvény látogatóinak - figyelmét azok, valamint a szükséges tűzmegelőzési előírások
betartására és betartatására felhívjuk.
A rendezvény szervezésében, lebonyolításában részt vevők tűzvédelmi oktatását a megnyitást, illetve a
nyitással kapcsolatos munkálatokat megelőzően megtartjuk, azt írásban dokumentáljuk.

D e b r e c e n, 2014.03.07

………………………………………………………
Rendezvényterv szerinti rendező
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ELISMERVÉNY
A Rendezvénytervben szereplő rendező részéről igazolom, hogy a DE. GF. Munkavédelmi Önálló
Osztálytól megrendelt – és az általuk a 28/2011. (IX.6.) BM számú rendelet alapján elkészített – a
rendezvény tűzvédelmi engedélyezéséhez szükséges dokumentációt 2 példányban a mai napon
átvettem. A dokumentációt a szükséges menekülési lehetőségét tartalmazó helyszínrajzokkal a
területileg illetékes Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni
Katasztrófavédelmi Kirendeltségére tudomásul vétel végett a rendezvény megtartását
megelőzően legalább 15 nappal benyújtjuk, illetve azt a rendezvény megtartását követő egy évig
megőrizzük.

Az átvett dokumentáció tartalma:
1.
2.
3.
4.
5.

Kiürítés számítás
Tűzterhelés számítás
Tűzriadó és kiürítési terv
Nyilatkozat kötelezettségek
Elismervény

Megjegyzés:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

Debrecen, 2014.03.07

………………………………
átadó

………………………………
átvevő

