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

Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. által Debrecen, Nagyerdei park 12 szám alatti
területen üzemeltetett „ Nagyerdei Stadion HALL” szórakoztató központ Kiegészítő Tűzvédelmi
szabályozása
Ezen szabályozás a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. által 2015. március 16-án kiadott,
valamint az MSE Klaszter KFT. által 2014.05.09-én kiadott tűzvédelmi szabályzattal együtt érvényes.
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 2015. március 16.-i keltezéssel, valamint az MSE
Klaszter KFT. által 2014.05.09. keltezéssel kiadott tűzvédelmi szabályzatában foglaltak megtartásán túl a
jelen „ Kiegészítő tűzvédelmi szabályozás” – ban foglaltak betartása is kötelező:
1. A „ HALL „ szórakoztató központ kiürítés szimuláció szerinti befogadó képessége : 2000 fő.
2. A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. által Debrecen, Nagyerdei park 12. szám alatti
területen üzemeltetett szórakoztató központ helyisége a benne végzett tevékenységek, a használt és tárolt
anyagok tűzveszélyességi jellemzői figyelembevételével MK osztály (magas kockázati osztály) mértékadó
kockázati osztályba sorolt. A besorolást az 54/2014.(XII.5.) BM. számú rendelettel közzétett OTSZ IV.
fejezet alapján végzett tűzveszélyességi besorolás előírásai figyelembe vételével végeztük el.
Általános előírások
3. A területen keletkező tűz esetén a tűzoltóság értesítését követően azonnal értesíteni kell a Nagyerdei
Stadion 24 órás rendészeti ügyeleti szolgálatát, a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT.
ügyvezető igazgatót, a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. tűzvédelmi megbízottat. A
Nagyerdei Stadiont üzemeltető MSE Klaszter KFT. részéről értesítendő személyeket a Nagyerdei Stadion
24 órás ügyeleti szolgálata értesíti.
4. A területen hő és füstérzékelővel szerelt tűzjelző központ van telepítve. A központot a Nagyerdei Stadion
24 órás rendészeti szolgálata felügyeli. Tűzoltóságra történő közvetlen átjelzés van. A tűzjelző központ
által adott jelzés esetén a rendészeti szolgálatos köteles meggyőződni a jelzés valódiságáról, az ellenőrzés
alapján hajtja végre a szükséges tűzjelzést, telefonon értesíti az átjelzést fogadó ügyeleti szolgálatot.
5. A meglévő tűzjelző központ napi ellenőrzését a Nagyerdei Stadion rendészeti szolgálatosa végzi a részére
meghatározottak szerint, és köteles a 24 órás szolgálati helyen elhelyezett ellenőrzési naplóba a
tapasztaltakat bejegyezni. Hibára utaló jelzés tapasztalása esetén köteles azt a részére meghatározottak
szerint azonnal jelenteni. A tűzjelző központba bekötött „HALL” jelzésadók havi és negyedéves
ellenőrzését a Nagyerdei Stadion tűzjelző rendszerének ellenőrzését végző személy hajtja végre.
6. A kiürítés – mentés végrehajtására számításba vett kijárati és vészkijárati ajtók gyors nyithatóságát a
rendezvény ideje alatt biztosítani kell. A hozzájuk vezető közlekedő szabad területet asztalok, székek
elhelyezésével leszűkíteni, eltorlaszolni nem szabad. A vészkijárati ajtókat rendezvény ideje alatt kulcsra
zárt állapotban tartani nem szabad, a pánikzáras nyitás lehetőségét állandó jelleggel biztosítani kell.
7. Az ajtóknál szélfogó függönyt elhelyezni úgy szabad, hogy az szükség esetén egy mozdulattal
szétnyitható legyen és az ajtó keresztmetszetét ne szűkítse. A függöny nyitható részének széleit
legalább 10 centiméter széles eltérő színű, könnyen észrevehető anyaggal kell jelölni. A függöny nem
érhet a padozatig, attól legalább 5 centiméter magasságban végződhet.
8. "Dohányozni tilos " táblát kell elhelyezni a helyiség bejárati ajtóinál. A szabad területen dohányzásra
kijelölt helyet táblával jelölni kell és a „dohányzó” helyen ( épület bejárati ajtótól, nyitható ablakfelülettől mért 5
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méteres távolságon túl ) megfelelő számú nem éghető anyagú hamutartót, vagy csikkgyűjtő edényt kell

elhelyezni. A „ HALL” helyiség légcseréjét természetes módon kell biztosítani.
9. A bérlemény lezárt helyiségeinek egy kulcssorozatát – lezárt kulcskazettában – a Nagyerdei Stadion
területén érvényben lévő utasítás szerint, a 24 órás rendészeti szolgálati helyen kell elhelyezni.
10. A lámpatesteken díszletet elhelyezni nem szabad.
11. A ruhatárolás céljára szolgáló rész előtt legalább 3 m széles területet állandóan szabadon kell tartani, a
ruha átvételére várakozók részére.
12. A HALL területen 34 A, 144 B, C tűzosztályú tűz oltására alkalmas kézi tűzoltó készüléket kell
elhelyezni AZ ALÁBBI HELYEKEN:
- színpad mellett legalább 2 db,
- büfé pultban legalább 2 db.
A kézi tűzoltó készülék szükség szerinti ellenőriztetését, a készenlétben nem tartható készülék cseréjét a
Nagyerdei Stadion Gondnoka szervezi. A készenlétben tartó részére előírt ellenőrzést negyedévenként a
Nagyerdei Stadion Gondnoka végzi.
13. A fali tűzcsapszekrényeket elé helyezett bútorral, technológiai eszközökkel eltorlaszolni,
megközelíthetőségét akadályozni nem szabad. A fali tűzcsapok állandó használhatóságát folyamatosan
biztosítani kell.
14. Kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni és készenlétben tartani a kombinált fali tűzcsapszekrényekben, a
színpad mellett, az elárusító pult területen.
15. A villamos táplálású menekülési útirányt jelző biztonsági jelek működőképességét havonta próbával
ellenőrizni kell, melyről ellenőrzési naplót kell vezetni. A meghibásodott elemeket (akkumulátor, fénycső)
haladéktalanul cserélni kell. A havonkénti ellenőrzés a Nagyerdei Stadion területen felülvizsgálatot
végző személy feladata.
16. A rendezvény végén a terület szükség szerinti áramtalanítását el kell végezni, a nem szükséges világítást
le kell kapcsolni. A nyitható és/vagy nyitott állapotban levő ablakokat kilincsre kell zárni. A helyiség
zárását a Nagyerdei Stadion 24 órás ügyeleti szolgálatának jelezni kell.
17. Elrendelt tűzriadó esetén a helyiségben tartózkodó vendégek kötelesek a helyiséget minél rövidebb időn
belül fegyelmezetten elhagyni, a munkavállalók, foglalkoztatottak a „Tűzriadó terv” előírása szerint
eljárni. Elrendelt helyiség kiürítés esetén a ruhatár az ott elhelyezett személyes tárgyakat nem szolgálja
ki, a gyors kiürítés megtartása miatt.
18. Abban az esetben, ha a helyiségben széksorokat helyeznek el, azokat rögzítetten kell megoldani.
Amennyiben a széksorokat egy oldalról lehet megközelíteni, úgy egy sorban legfeljebb 20 darab szék
helyezhető el. Abban az esetben, ha a széksorok két oldalról közelíthetők meg, úgy egy sorban
maximum 40 darab ülőhely helyezhető el.
19. A területen nem vagy nehezen éghető anyagú szeméttároló edények használhatók. Műanyag, valamint
fonott kosár használata tilos! A szemetes edények tartalmát naponta ki kell üríteni.
20. A helyiségben robbanásveszélyes tűzveszélyességi sorolt anyagot elhelyezni, tárolni nem szabad.
21. Esetenként helyi megvilágításra szolgáló izzószálas égővel szerelt asztali lámpát úgy kell elhelyezni,
hogy az árnyékoló ernyő hőt sugárzó hatása a lámpa közelében elhelyezett tűzveszélyes anyagokat meg
ne gyújtsa.
22. A helyiségben közvetlen hőt fejlesztő készüléket elhelyezni, használni nem szabad, kivéve büfé terület. (
elektromos rezsó, elektromos hősugárzó, vasaló, stb) A büfében közvetlen hőt fejlesztő készüléket elhelyezni,
használni nem éghető hőt szigetelő alátétlapra helyezve szabad. ( rezsó, elektromos hősugárzó, sütő, stb) A
gyárilag kettős lemezlappal és légréssel, tartólábakkal szerelt hőt fejlesztő eszköz tűzveszélyes anyagra
helyezésekor a hőt szigetelő alátétlapot nem szükséges elhelyezni.
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23. A helyiségben PB gázpalackról üzemeltethető készüléket használni nem szabad.
24. A büfé által használt széndioxid palackokból a felhasználás helyszínén csak a használatban levő
gázpalack tartható. Tartalék CO2 gázpalackot tárolni a raktári területen kijelölt részen elborulás ellen
védetten szabad.
25. A takarítószeres helyiségben robbanásveszélyes osztályba ( I – II tűzveszélyességi fokozatba ) tartozó
takarítószerként használt éghető folyadékból 5 liter tartható elkülönítve, lezárt edényben, kármentő
tálcán.
26. A helyiségben kisméretű egyedi darabok festésekor megfelelő szellőzést kell biztosítani. A festésszáradás ideje alatt nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munkát végezni nem szabad.
27. A „HALL” területen hegesztést vagy nyílt láng használatával járó tevékenységet végezni csak írásbeli
engedély alapján szabad. Flex koronggal végzett darabolás esetén annak 2 méteres körzetében éghető
anyag nem lehet.
28. A rendezvényi területen nyílt láng használata, dohányzás általános esetben tilos Rendezvényhez
kapcsolódó 1.-es besorolású pirotechnika, rendezvény színpadon a rendezvényhez kapcsolódó nyílt láng
és dohányzás „ Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére” kiadott engedély
birtokában végezhető az abban meghatározottak szerint. Az engedélyt a pirotechnikai anyagot, nyílt
láng használatot meghatározó személy készíti elő, melyet láttamoztat a „ HALL” részéről
engedélyezésre jogosult személlyel. ( kereskedelmi szolgáltatási vagy üzemeltetési- fejlesztési ügyvezető igazgató,
tűzvédelmi megbízott )

29. A rendezvényi területen alkalomszerűen használt 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 üzemeltető által használt irodai területen kell tárolni.
30. Rendezvényi területen elhelyezett széksorok esetén amennyiben a két széksor között közlekedő út van
szabadon hagyva, annak szabad szélessége legalább 1,1 méter kell, hogy legyen. A széksorok között
olyan távolságot kell tartani, hogy a személyek felállás után könnyedén ki tudjanak közlekedni. (
széksorok támláknál mért távolsága minimum 1,0 méter)
31. A rendezvény helyiség előtti szabad területen nyílt lánggal járó tevékenységet végezni (bográcsozás, sütés,
stb.) csak „ENGEDÉLY alkalomszerű tűzveszéllyel járó munka végzéséhez” engedély alapján szabad.
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, 2015. augusztus 18.

Páll László
Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT.
üzemeltetési- fejlesztési ügyvezető igazgató
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