Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft.
Debrecen, Kassai út 26.

Debreceni CAMPUS Nonprofit Közhasznú Kft. által Debrecen, Kassai út 26. szám alatti
területen üzemeltetett „ Lovarda” szórakoztató központ Kiegészítő Tűzvédelmi szabályozása
A joghatályos 1996. évi XXXI. tv. 19 § (1) bekezdése, valamint 30/1996. (XII.6.) BM rendelet 1 §
alapján a Debreceni CAMPUS Nonprofit Közhasznú Kft. által 2012. március 6.-i keltezéssel kiadott
tűzvédelmi szabályzatában foglaltak megtartásán túl a jelen „ Kiegészítő tűzvédelmi szabályozás” – ban
foglaltak betartása is kötelező:
1. A „ Lovarda „ szórakoztató központ kiürítési számítás szerinti befogadó képessége : 1900 fő.
2. A Debreceni CAMPUS Nonprofit Közhasznú Kft. által Debrecen, Kassai út 26. szám alatti területen
üzemeltetett szórakoztató központ helyiségeinek összterülete a helyiségekben végzett tevékenységek, a
használt és tárolt anyagok tűzveszélyességi jellemzői figyelembevételével " D mérsékelten tűzveszélyes
" tűzveszélyességi osztályba sorolt. A besorolást a 28/2011. (IX.6.) BM. számú rendelettel közzétett
OTSZ XXXII. fejezet 218. rész alapján végzett tűzveszélyességi besorolás előírásai figyelembe
vételével végeztük el.
3. " C tűzveszélyes" tűzveszélyességi osztályba sorolt: 05 öltöző,. 09 öltöző, 031 öltöző, 035 öltöző,
039 öltöző,
4. "D mérsékelten tűzveszélyes" tűzveszélyességi osztályba sorolt: pince lépcsőház, pince hő központműhely, 02 porta, 02-a tároló, 06 előtér-tároló, 07 előtér, 010 előtér - gardrop, 016 lépcsőház, 022 előtér,
023 előtér, 024 közlekedő, 025 próbaterem, 026 próbaterem, 027 közlekedő, 018 galéria, 019 nézőtér,
020 színpad, 021 hátsó színpad, 041 takarítószer tároló, 101 klub- étterem, 102 stúdió, 103 átjáró, 104
konyha, 105 közlekedő, 106 előkészítő, 107 fehér mosogató, 108 előkészítő, 109 előkészítő, 110
lépcsőház, 111 előtér, 112 raktár, 114 presszó –söröző, 115 raktár, 116 előtér, 117 raktár, 119 előtér, 120
raktár helyiség , 121 gépház, 123 galéria, 124 galéria, 125 bár, 126 raktár, 128 iroda, 129 közlekedő, 130
iroda, 131 iroda, 136 iroda, 137 iroda, 201/1 kézi raktár, 202 számítógépes terem, 203 biliárd terem, 204
lépcsőház, 206 szellőző gépház, 206/1 kézi raktár helyiségek
5. "E nem tűzveszélyes" tűzveszélyességi osztályba sorolt: 01 előtér, 03 előtér, 04 zuhanyzó, 08
zuhanyzó, 011 ffi WC előtér, 012 pissoar, 013 ffi WC, 014 női WC előtér, 015 női W, 017 hangfogó
zsilip, 028 lépcsőház, 029 előtér, 030 WC, 032 mosdó-zuhanyzó, 033 előtér, 034 WC, 036 mosdózuhanyzó, 037 előtér, 038 WC, 040 mosdó- zuhanyzó, 113 lépcsőház, 132 előtér, 133 ffi WC előtér, 134
pissoar, 135 ffi WC, 138 női WC előtér, 139 női WC, 201 közlekedő, 205 lépcsőház helyiségek.
6. "Dohányozni tilos " táblát kell kifüggeszteni az épület bejárati ajtóinál. A dohányzásra kijelölt helyet
táblával jelölni kell és a „dohányzó” helyen ( épület bejárati ajtótól, nyitható ablakfelülettől mért 5
méteres távolságon túl. ) megfelelő számú nem éghető anyagú hamutartót, vagy csikk gyűjtő edényt kell
elhelyezni. A helyiség légcseréjét mesterséges módon kell biztosítani.
7. A porta helyiségben, a vonalas telefonnal ellátott iroda helyiségekben a telefon közelében jól látható
helyen ki kell függeszteni a segélyhívásra szolgáló telefonszámokat.
8. A területen hő és füstérzékelővel szerelt tűzjelző központ van telepítve. A központot a 24 órás
portaszolgálat felügyeli. Tűzoltóságra történő közvetlen átjelzés nincs. A tűzjelző központ által adott
jelzés esetén a portaszolgálatos köteles meggyőződni a jelzés valódiságáról, az ellenőrzés alapján hajtja
végre a szükséges tűzjelzést. A tűzjelző berendezés négy vészkijárati kapu használatát automatikusan
nyithatóvá teszi.
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9. A meglévő tűzjelző központ napi ellenőrzését a nappali portaszolgálatos köteles ellenőrizni és a
portán elhelyezett ellenőrzési naplóba a tapasztaltakat bejegyezni. Hibára utaló jelzés tapasztalása esetén
köteles azt az üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgatónak azonnal jelenteni, aki a hiba elhárításra a
szükséges intézkedést köteles megtenni.
10. A kiürítés – mentés végrehajtására számításba vett kijárati és vészkijárati ajtók gyors nyithatóságát
a rendezvény ideje alatt biztosítani kell. A hozzájuk vezető közlekedő területet asztalok, székek
elhelyezésével eltorlaszolni nem szabad. A nem automatikusan nyíló vészkijárati ajtókat a rendezvény
kezdetekor kulcsra zárt állapotából ki kell nyitni, a nyitva tartás ideje alatt rendész felügyeletet kell
biztosítani.
11. A „ Lovarda ” területére kiadott vészkijárati ajtók üzemeltetési előírásait is meg kell tartani.
12. Az irodai helyiségekben, büfé, konyha területen nem vagy nehezen éghető anyagú szeméttároló
edények használhatók. Műanyag, valamint fonott kosár használata tilos! A szemetes edények tartalmát
naponta ki kell üríteni.
13. Az iroda helyiségekben használt számítógépen és annak tartozékain könnyen gyulladó anyagot (
papír) tárolni még átmenetileg sem szabad. A munkaterület zárásakor az általános használatú
számítógépet és tartozékait ki kell kapcsolni. Az állandó üzemű ( szerver) számítógépet olyan helyre kell
telepíteni és úgy kell elhelyezni, hogy műszaki meghibásodás esetén sem okozzon tüzet, vagy közvetlen
tűzveszélyt.
14. Az iroda, műhely helyiségből utolsóként távozó a használt elektromos készülékek kikapcsolt
állapotáról köteles meggyőződni, szükség esetén a készüléket kikapcsolni, világítást lekapcsolni, a
helyiséget kulcsra zárni.
15. A takarítószeres helyiségben I – II tűzveszélyességi fokozatba tartozó takarítószer- ként használt
éghető folyadékból 5 liter
tartható elkülönítve kármentő tálcán.
Iroda helyiségekben I – II
tűzveszélyességi fokozatú éghető folyadék nem tárolható!
16. A hő központ – műhely területen éghető folyadékot ( festék, hozzávaló hígító) nem éghető anyagú
szekrényben, vagy polcon kármentő tálcára helyezve szabad tárolni összesen 5 liter mennyiségig.
Nagyobb mennyiség esetén a tárolást a külső lemezből készült raktári területen kell megoldani. A külső
raktári területen 50 liter éghető folyadék tárolható kármentő tálcán szabadon.
17. A hő központ – műhely területen hegesztést vagy nyílt láng használatával járó tevékenységet végezni
nem szabad. Flex koronggal végzett darabolás esetén annak 2 méteres körzetében éghető anyag nem
lehet.
18. A színpadi területen nyílt láng használata, dohányzás általános esetben tilos Rendezvényhez
kapcsolódó nyílt láng használata „ Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére”
kiadott engedély birtokában végezhető az abban meghatározottak szerint. Az engedélyt a nyílt láng
használatot meghatározó személy készíti elő, melyet láttamoztat a „ Lovarda” részéről engedélyezésre
jogosult személlyel. ( kereskedelmi szolgáltatási vagy üzemeltetési- fejlesztési ügyvezető igazgató, tűzvédelmi megbízott )
19. A színpadi függönyöket, drapériákat, díszlet drapériákat láng mentesíteni kell. A lángmentesítés
gyakoriságát a használt anyag paraméterei határozzák meg.
A végrehajtott lángmentesítésről
jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben rögzíteni kell az ismételt lángmentesítés időpontját . A
jegyzőkönyvet az ügyvezetői irodában kell tárolni.
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20. A lámpatesteken díszletet elhelyezni nem szabad.
21. Anyagot, eszközt tárolni a hátsó színpad részen, a széles közlekedő folyosón egyoldali tárolással
legalább 1,4 méter széles közlekedési út megtartásával szabad. A hátsó színpad jobboldali részén
végzett tárolás során a közlekedési út szabadon tartása nem szükséges.
22. A konyhai terület helyiségeiben I – II fokozatú éghető folyadék, még átmenetileg sem tárolható.
23. A konyhai helyiségekben Pb gázpalackot használni, tárolni nem szabad.
24. A büfék által használt széndioxid palackokból a felhasználás helyszínén csak a használatban levő
gázpalack tartható. Tartalék gázpalackot tárolni a konyhai lépcsőház arra kijelölt helyén szabad.
25. A rendezvény végén a terület szükség szerinti áramtalanítását el kell végezni, a nem szükséges
világítást le kell kapcsolni. A nyitható és nyitott állapotban levő ablakokat kilincsre kell zárni.
26. Kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni és készenlétben tartani az épület tűzveszélyességi osztályba
sorolásánál megjelölt helyeken.
27. A kézi tűzoltó készülékek szükség szerinti ellenőriztetését, a készenlétben nem tartható készülék
cseréjét a tűzvédelmi megbízott szervezi. A készenlétben tartó részére előírt ellenőrzést
negyedévenként a tűzvédelmi megbízott végzi.
28. A fali tűzcsapszekrényeket elé helyezett bútorral, technológiai eszközökkel eltorlaszolni nem szabad.
A fali tűzcsapok állandó használhatóságát folyamatosan biztosítani kell.
29. Esetenként épületen kívül nyílt láng használatával járó tevékenység végzésének engedélyezése, vagy
láttamozása hatályos tűzvédelmi szabályzatban meghatározottak feladata. ( kereskedelmi szolgáltatási vagy
üzemeltetési- fejlesztési ügyvezető igazgató, tűzvédelmi megbízott )
30. Elrendelt tűzriadó esetén az épületben tartózkodó vendégek kötelesek az épületet minél rövidebb
időn belül fegyelmezetten elhagyni, a munkavállalók, foglalkoztatottak a „Tűzriadó terv” előírása
szerint eljárni.
A jelen kiegészítésben foglaltak végrehajtásáért, betartásáért, betartatásáért a Debreceni CAMPUS
Nonprofit Közhasznú Kft. tűzvédelmi szabályzatában meghatározottak személyileg felelősök.
D e b r e c e n, 2012. március 6.

Páll László
üzemeltetési- fejlesztési
ügyvezető igazgató
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