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Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. által Debrecen, Böszörményi út 138. szám alatti 
területen üzemeltetett „ Kazánház” szórakoztató központ Kiegészítő  Tűzvédelmi szabályozása 

Ezen szabályozás a 2015. március 16-án 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 kiadott tűzvédelmi 
szabályzatában foglaltak megtartásán túl  a jelen „ Kiegészítő tűzvédelmi szabályozás” – ban  foglaltak 
betartása is kötelező:  

 
Kazánház engedélyezett befogadó képessége.  490 fő  

 
1.  A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. által Debrecen, Böszörményi út 138. szám alatti 
területen üzemeltetett szórakoztató központ épülete a helyiségekben végzett tevékenységek, a használt és 
tárolt anyagok tűzveszélyességi jellemzői figyelembevételével KK osztály (közepes 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 
 

2. "Dohányozni tilos " táblát kell kifüggeszteni a szórakoztató központ bejáratánál a bejárati ajtónál annak 
külső részén.   Épületen belül kijelölt dohányzó hely nincs. Az épületen kívül a  szabadtéri részen kijelölt 
„dohányzó” helyen megfelelő számú nem éghető anyagú hamutartót, vagy csikk gyűjtő edényt kell 
elhelyezni. A dohányzó helyet táblával jelölni kell. 
3. A lámpatesteken  díszletet elhelyezni nem szabad. 
4.  A területen  hő és füstérzékelővel  szerelt tűzjelző központ van telepítve. A központot a 24 órás 
portaszolgálat felügyeli. Tűzoltóságra történő közvetlen átjelzés nincs, 24 órás ügyeleti szolgálattal 
rendelkező járőrszolgálati központba átjelzés van. A tűzjelző központ által adott jelzés esetén a 
portaszolgálatos által értesített biztonsági járőr köteles meggyőződni a jelzés valódiságáról, az ellenőrzés 
alapján hajtja végre a szükséges tűzjelzést. 
5. A kiürítés – mentés végrehajtására számításba vett  kijárat és  vészkijárati ajtók gyors nyithatóságát a 
rendezvény ideje alatt biztosítani kell. A hozzájuk vezető közlekedő területet  asztalok, székek 
elhelyezésével eltorlaszolni nem szabad.  A vészkijárati ajtók  kulcsra zárva tartását biztosító rögzítő 
lövőke reteszt  nyitott állapotban kell  a rendezvény ideje alatt tartani. Az  ajtók átjárhatóságát az 
elektromos ajtórögzítő mágnes biztosítja ezen idő alatt.  Az ajtórögzítő mágnes nyitását a tűzjelző 
berendezés automatikusan hajtja végre, míg a kézi nyitását   a büfé-pult területen elhelyezett kapcsolóval a 
pultosok végzik. Egyébként be kell tartani   a  „  Kazánház ” szórakoztató központ tartó mágnessel 
szerelt ajtók  használatára  vonatkozó  belső utasításban foglalt egyéb feladatokat  
6. A területen  hő és füstérzékelővel szerelt tűzjelző központ van telepítve. A központot tűz és 
hibaátjelzéssel 24 órás rendszer felügyelet felügyeli. Tűzoltóságra történő közvetlen átjelzés nincs. A 
tűzjelző központ által adott jelzés esetén a rendszer felügyelet értesíti a területen rendészeti feladatot 
ellátót, aki köteles meggyőződni a jelzés valódiságáról, az ellenőrzés  alapján hajtja végre a szükséges 
tűzjelzést.  
7. A meglévő tűzjelző központ  napi ellenőrzését az üzemeltetési vezető köteles ellenőrizni és az 
elhelyezett ellenőrzési naplóba a tapasztaltakat bejegyezni. Hibára utaló jelzés tapasztalása esetén köteles    
a hiba elhárításra a  szükséges intézkedést  megtenni. Hatáskörét meghaladó hiba esetén azonnal köteles 
az üzemeltetési – fejlesztési ügyvezetőnek jelenteni aki intézkedni köteles a hiba elhárítására. 
8. 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. 
9. Az épületben  Pb gázpalackot használni, tárolni  nem  szabad. 
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10. Kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni és készenlétben tartani az épület helyiségei kockázati 
osztályba sorolásában meghatározott helyeken. (emeleti iroda, fszt ruhatár, raktár elektromos főkapcsoló) 
11.  A kézi tűzoltó készülékek szükség szerinti ellenőriztetését az egyetemi ellenőrzéskor kell 
végrehajtani, a készenlétben nem tartható készülék cseréjét a tűzvédelmi megbízott szervezi.  A 
készenlétben tartó részére előírt ellenőrzést negyedévenként a tűzvédelmi megbízott végzi. 
12. A meglévő tűzjelző központ napi ellenőrzését az épület üzemeltetését közvetlen végző személy 
köteles elvégezni és a büfében elhelyezett ellenőrzési naplóban a tapasztaltakat bejegyezni. Hibára utaló 
jelzés tapasztalása esetén köteles azt az üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgatónak azonnal jelenteni, 
aki a hibaelhárításra a szükséges intézkedést köteles megtenni. A havi és negyedéves ellenőrzést az 
üzemeltetési vezető végzi. 
13. 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 az üzemeltetési vezető 
feladata. 
14. Az épületből utolsóként távozó a használt elektromos készülékek kikapcsolt állapotáról köteles 
meggyőződni, szükség esetén a készüléket kikapcsolni, világítást lekapcsolni, a helyiséget kulcsra zárni. 
15. Esetenként az épületen kívül nyílt láng használatával járó tevékenység  ( nyílt lánggal bográcsban főzés, 
piknikezés) végzésének engedélyezése, a Debreceni Egyetem Egyetembiztonsági Osztályának  hatásköre. 
16.  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. Az épületből kimenve attól legalább 100 méter távolságon túl szabad várakozni. 
 

 
A használt helyiségek  tűzvédelme 

 
Iroda Helyiség 
 

17. A vonalas telefonnal ellátott iroda helyiségben a telefon közelében jól látható helyen ki kell 
függeszteni a segélyhívásra szolgáló telefonszámokat. 
18. Az irodai helyiségben nem, vagy nehezen éghető anyagú szeméttároló edény használható.  
Műanyag, valamint fonott kosár használata tilos!  A szemetes edények tartalmát naponta ki kell üríteni. 
19.   Iroda helyiségben I – II tűzveszélyességi fokozatú éghető folyadék nem tárolható! 
20.   Az iroda helyiségben 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.    

 
Takarítószeres szekrény 
 

21. A takarítószeres szekrényben   I – II  tűzveszélyességi fokozatba tartozó takarítószer- ként használt 
éghető folyadék  nem tárolható.    

 
Nagyterem  
 

22. A büfé által használt széndioxid palackokból a felhasználás helyszínén csak a használatban levő 
gázpalack tartható. Tartalék gázpalackot tárolni az arra kijelölt raktári helyen szabad.    
23.   A színpadi területen nyílt láng használata, dohányzás általános esetben tilos. Rendezvényhez 
kapcsolódó nyílt láng használata, dohányzás csak az  „Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység 
végzésére”  kiadott   engedély  birtokában végezhető az abban meghatározottak szerint.  Az engedélyt a 
nyílt láng használatot elrendelő személy készíti elő, melyet láttamoztat a „ Kazánház” részéről 
engedélyezésre jogosult személlyel. (üzemeltetési- fejlesztési ügyvezető igazgató, vagy üzemeltetési vezető, vagy 
tűzvédelmi megbízott) 
24.  A pultnál  nem éghető anyagú szeméttároló edény használható 



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

3 
Összeállította: Serbán György  
tel.: 06-30-9550-158 

25. Épületen belül saját munkavállaló által végzett nyílt láng használatával járó munka esetén engedélyt 
az üzemeltetési – fejlesztési ügyvezető igazgató, vagy az üzemeltetési vezető, vagy a tűzvédelmi 
megbízott adja ki. A külső cég által végzett nyílt lánggal járó munka esetén a munkát végzők által hozott 
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére szóló engedélyt láttamozza.  

 
 

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. március 16. 

 
 
                                Páll  László 
                         üzemeltetési- fejlesztési  
                               ügyvezető  igazgató 


