DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú Kft.
Debrecen
Kassai út 26.

Riasztási és kiürítési terv
1. A Debrecen, Kassai út 26 szám alatt lévő „LOVARDA” szórakoztató központ
területén bekövetkezett tűz, elemi kár és egyéb nem várt rendkívüli esemény
során elvárt magatartási elvárások :
¾ A tüzet vagy egyéb eseményt észlelő személy azonnal köteles jelenteni a
tapasztaltakat a rendezőknek, rendészeknek, vagy az épület portai szolgálatosának,
szükség esetén a hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak. A rendező vagy rendész a
tudomására jutott eseménykor azonnal értesíti a portaszolgálatost, szükség esetén
a tűzoltóságot közreműködik az épületben tartózkodók riasztása, mentés-,
menekítés végrehajtásánál
A rendelkezésre álló telefonszámok: hivatásos önkormányzati tűzoltóság 105,
mentők: 104, rendőrség: 10 Segélykérésre igénybe vehető az európai
segélyhívószám a: 112.
(LOVARDA területéről vonalas készülékről 9- 105 számot kell tárcsázni. A területen található
telefonkészülékek segélyhívásra kód nélkül használhatók )
A tűzjelzéshez, segítségkéréshez, visszajelzéshez a gazdálkodó szervezetek,
közintézmények, karitatív szervezetek, valamint az állampolgárok kötelesek a
használatukban álló híradási eszközöket rendelkezésre bocsátani, szükség esetén
közlekedési eszközzel segítséget nyújtani.
•

Tűzjelzés során közlendő adatok:
a./ a tűzeset pontos helyét: utca, házszám, vagy közismert hely neve, épület,
helyiség /pl jelen esetben Debrecen, Kassai út 26 Campus Lovarda stb./
b./ mi ég, mi van veszélyeztetve, milyen terjedelmű a tűz: / helyiség berendezés,
épület, gépkocsi a parkoló helyen stb./

c./ emberélet van-e veszélyben ? / A területen keletkezett tűz esetén
emberélet kerülhet veszélybe /
d./ a jelző neve és a jelzésre használt telefon hívószáma;
¾ A rendező vagy rendész a tudomására jutott eseménykor azonnal értesíti a
portaszolgálatot, az ügyeletest, közreműködik az épületben tartózkodók riasztása,
mentés-, menekítés végrehajtásánál.
¾ Az épületben tartózkodók riasztását élőszóval továbbadással, a rendelkezésre álló
hangosító rendszeren történő bemondással kell végrehajtani. A tűzjelző központ által
fogadott riasztás esetén az elhelyezett riasztócsengők folyamatosan csengetése
riasztást jelent. Az eredményes riasztáshoz be kell vonni az épületben tartózkodó
munkavállalókat, közönséget.
¾

Tűz esetén a tűz közelében tartózkodók a rendelkezésre álló tűzoltóeszközökkel
kötelesek az oltást megkezdeni, a tűz terjedését lassítani. ( kézi tűzoltó készülékek, szerelt
fali tűzcsapok)

¾ A riasztás vételekor a helyiségben tartózkodók kötelesek a helyiségek, épület
elhagyását legrövidebb időn belül, fegyelmezetten végrehajtani.
¾ Az épület elhagyása közben elvárhatóan nyugodt magatartást kell tanúsítani.
2. A helyiségek elhagyása az alábbi rend szerint :
¾ A nagyteremből, színpadról a vészkijárati oldalajtókon, főbejárati ajtón, VIP
bejáraton át közvetlenül a szabadba, a számítógépes és biliárd teremből, emeleti
kávézó-, étterem területéről a közlekedési lépcsők igénybevételével a főbejárati ajtón,
illetve vészkijárati ajtókon át, a söröző, irodák területéről az oldal és hátsó lejárati
lépcsőkön való lehaladást követően a közelben lévő vészkijárati ajtón át távoznak a
szabadba.
¾ Az épületből távozáskor a nehezen közlekedő, mozgáskorlátozott társakat segítsék a
közlekedésben.
¾ A szabadba kiérve az épülettől mért 100 m-es körzetben várakozni nem szabad
3. A portai szolgálatos:
¾ a rendezvény kezdete előtt a vendégek beengedését megelőzően ellenőrzi a
vészkijárati ajtókat és az alábbiakat hajtja végre:
a. A kétszárnyú ajtót rögzítő „lövőkéket” nyitott állapotba helyezi. ( kiveszi az
alsó lövőkéket, a felsőt lenyitja) ;

Az adott helyzetben az ajtók szabadon átjárhatók, a tartó mágnes feszültség
mentessége esetén;
b. Az ajtó szárnyakat rögzített állapotban tartó mágnest feszültség alá helyezi és
meggyőződik az ajtók szabadon átjárhatóságának megakadályozásáról;
c. a vészkijárati ajtókat a rendezvény ideje alatt a rögzítő „ lövőkével”
reteszelni nem szabad.
¾ az elektromosan reteszelt vészkijárati ajtókat veszély esetén a nézőtéri főbejárat két
oldalánál kialakított büfé melletti valamint az épület egyéb helyein telepített kézi
tűzjelző betörésével, az automatikus tűzjelzés beindulásával , vagy a portaszobában
elhelyezett feszültség mentesítő kapcsolók lekapcsolásával lehet nyitni.
¾ végrehajtja a„ LOVARDA” szórakoztató központ vészkijárati ajtó használatára
vonatkozó belső utasításban foglalt egyéb feladatokat;
¾ a tudomására jutott eseménykor azonnal végrehajtja a szükséges riasztásokat (
hivatásos önkormányzati tűzoltóság, épületben tartózkodók, üzemeltetési és fejlesztési ügyvezető
igazgató, tűzvédelmi előadó ), feszültség mentesíti a vészkijárati ajtók tartó mágnesét –

amennyiben a tűzjelző még nem hajtotta végre - segíti a közönség kivonultatását,
tájékoztatja a megérkező tűzoltóegység parancsnokát, riasztott beosztású
személyeket az adott pillanatnyi helyzetről. Egyéb eseménykor (nem tűz esetén )
értesíti az üzemeltetési és fejlesztési ügyvezető igazgatót , a tűz,- és munkavédelmi
előadót, szükség esetén a mentőket, rendőrséget.
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságot 105,
mentőket: 104, rendőrséget:
107 városi telefonszámon.
Segélykérésre igénybe vehető az európai
segélyhívószám a: 112.
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¾ portaszolgálatos, műszaki munkavállaló a szükséges értesítések végrehajtása után
indokolt esetben hajtsa végre az áramtalanítást a főkapcsoló lekapcsolásával.
4. Rendészeti feladatot ellátók :
¾ tűz vagy egyéb rendkívüli esemény során ( pl. bombariadó, veszélyes műszaki hiba, stb.)
közreműködnek a szükséges riasztások végrehajtásánál;
¾ segítik a rendezvényen résztvevőket a helyiségek, épület minél gyorsabb, de nem
pánikszerű elhagyásának végrehajtásában;
¾ a főbejáratnál szolgálatot teljesítők tájékoztatják a bejárat közelében kívül tartózkodó
személyeket az elrendelt kiürítésről, kinyitják a főbejárati ajtószárnyakat;
¾ a színpadi átjárónál ügyeletet ellátó rendész kinyitja a színpad baloldali része mellett
levő átjáró ajtószárnyakat, a szabadba vezető kijárati ajtókat;
¾ tűz esetén a közelben tartózkodó rendészek a helyileg rendelkezésre álló tűzoltó
eszközökkel közreműködnek a tűz oltásánál, ügyelve a közönség testi épségére;
¾ a vészkijárati ajtókat a rendezvény ideje alatt folyamatosan ellenőrzik, hogy nem
nyíltak-e ki . Amennyiben azt nyitott helyzetben találják próbálják meg az ajtót
ismét visszazárni. Ha az nem sikerül azonnal jelzik a portaszolgálatosnak.
Amennyiben a portaszolgálatos a hibát nem tudja elhárítani, a rendezvény ideje
alatt biztonsági őrt kell az ajtóhoz állítani;
5. Szervezők, munkavállalók:
¾ az esemény tudomásra jutását követően kötelesek a kiürítés minél gyorsabb
végrehajtását segíteni, a rendelkezésre álló üzemszerűen zárt kijáratokat kinyitni,
helyismeretük birtokában az anyagi javak mentésénél az adott lehetőség mellett
közreműködni;
¾ a VIP bejáratnál levő az átjáró ajtószárnyakat kinyitja a gyors kijutás elősegítésére;
6. Tűzoltás biztosítása
¾ A tűz elleni védekezésről és a műszaki mentésről rendelkező 1996. évi XXXI.
törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok előírásának megfelelően a helyi
tűzvédelmi szabályzatban meghatározott helyeken az ott keletkezhető tűz oltására
alkalmas, érvényes ellenőrzési címkével ellátott kézi tűzoltó készüléket , fali
tűzcsapokat kell készenlétben tartani. A fali tűzcsapszekrényekben az előírt
szerelvényeket készenléti állapotban kell tartani.
¾ Szükség esetén ezen eszközök használata korlátozás nélkül történhet

A LOVARDA területén tűzvédelmi szempontból veszélyes terület a színpad és környéke. Itt
fokozott figyelemmel kell lenni a rendezvény szervezésekor az elektromos kábelek, valamint
a nagyteljesítményű sugárzó lámpák elhelyezésére, valamint nyílt lánggal járó tevékenység
végzésekor. ( tűzveszélyes tevékenység csak engedély alapján végezhető)
Rendkívüli esemény bekövetkezésekor figyelembe kell venni azt, hogy a közönség egy része
alkoholtól befolyásolt, mámoros állapotú. Az alkoholos, mámoros állapotú személyek
mozgástechnikája nehézkesen koordinált, egyes személyek esetleges agresszivitására
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kiürítéskor fokozottan figyelni kell.
A riasztási és kiürítési tervet a munkavállalókkal ismertetni, végrehajtását évente a
szervezőkkel, rendészeti feladatot ellátókkal, munkavállalókkal gyakoroltatni kell.

D e b r e c e n, 2011. február 15.

Serbán György
tűz,- munkavédelmi előadó

Páll László
üzemeltetési és fejlesztési
ügyvezető igazgató

Melléklet : helyszínrajz
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