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biztonsdgosa bbd t6telertil)

-

es a 175/2003 (X. 28) kormdnyrendeletre, a kozbiztonsdgra ktilcinosen ves:t6lyes eszkozokr5l

-

2OtO/2009 (lX. 29.) kormiinyrendelet a sportrendezv6nyeken torten6 szeszesital drusitdsd16l.

-

54l2ot4 (Xll.5.) BM rendeletre

-

L999. evi XLll" Torvenyre (a nemdohdnyz6k v6delm6r5l,2Ot2.1LOt. utdn m6dosftott).
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Mell6kletek:
- A F6nix Rendezv6nycsarnok t6rk6pvdzlata

- A l6tesitm6ny alaprajza es leirdsa
- A l6tesitm6ny

-

kivonatos

-

tfizriad6 terve

- Az emeletek v6zlatos kiiirit6si terve
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A rendezv6nvek szervez6ie: Debreceni Sportcentrum Kozhasznrj Nonprofit

KFT.

4032 Debrecen, Oldh Gdbor utca 5,

A rendezv6nyek felel5sei

A rendezv6nyek

Becsky Andrds Ugyvezet5

:

biztosit6ja:

Gerwiss Guard KFT,

4025. Debrecen, Postakert u. 8. ll, em. 204.

A renclezv6nyek biztositiisdnak felelSse: Zilai s6ndor ugyvezetd igazgat6

A rendezv6ny helyszine:

A F6nix Csarnok a 4. szamu f6tit ment6n ta[5lhat6, a Kassai dton. A teruletet busszal, g6pkocsival
megkozelithet5. A parkoldsi lehet6s6gek mind a csarnok bels5, mind a kuls(j parko16ban j6nak it6lhetd.
A komplexunrban koz6pen taldlhat6 akizdStdr, amelyet kar6jban vesznek korula teldt6k, 6s az egy6b,

az Lizemeltet6shez szuks6ges helyis6gcsoportok. Az 6pUlet (6s a krizddtdr) hossztengely6ben van a
f6bei6rat, ahonnan tovdbb l6pve a kozons6g azonnal a csarnokt6rben taldlja magdt. Az 6pulet t*ls6
rdsz6n vannak az tizemeltetdi iroddk, gdpeszeti helyis6gek, illetve a gazdasdgi loej6ratok. A kuzd6t6r
hosszanti oldalai ment6n, az egyik oldalon - a H6dos lmre Sportcsarnok felSl- sorak:oznak a sportol6i
oltoz6k 6s kiegdszit6 helyis6geik, a mdsik oldalon tobbfunkci6s, k6s6bb igriny szerint mobil eivdlaszt6
fa la kka I oszthat6 te rrllet d | rendel l<ez6sre.
|

Az epillet ndgy sarkdban n6gy fustmentes l6pcsdhdz van az emeletek megkozelit6s6re. Minden
lepcsShdzi toronyban van egy-egy lift is. Ezen bej6ratok akaddlymentesek 6s 96pjdrm(vel j6l

megkozelithet6k, parkolhat6k. Az 6pulet n6gy szintes, melyek kozul a folds;zint a krizcl6t6r es kiszolgd16
helyis6geinek szintje. Ez a szint kism6rt6kben foldbe sullyesztett. A kozonseige-fr5bejdrat es a leldt6k fd
szintje van az l. emeleten, ami a l<tils6 tereprszinthez k6pest kismert6kbetn emelt:;zint(. A ll.6s lll.
emelet a tovdbbi kozons6g-lel6t6k, illetve pdholyok, valamint brif6k, 6tterrnek szintje.
A Fdnix Rendezw6ny Csarnok ki- 6s bel6ptet6si pontokkal, illetve nnenekit6 ajt6kkaI csak a frlldszjnti
6s az elsS erneleti r6szen rendelkezik.

A

nrdsodik 6s a harrnadik emelet! r6szeket csak
fe!ldszintl kljdratokon lehet elhagyni"

a l6pcsdh6zakon lejutva, az els6 enlegeti 6s a

iMozgSskorldtozottak n6sz6re az

n6sz6n

!. ern" bal oldali

lehetdsdg.
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A Szomsz6dos H6dos Sportcsarnokkal foldalatti tolyos6 kapcsolja ossz:e a F6nix Csarnokot, hogy
nagyobb rendezv6nyek eset6n az ott l6v6 helyis6geket kieg6szit6 terijletk6nt lehessen haszneilni
edz6shez, olto26shez, illetve iroda-igdnyek kiel69ites6re. A foldalatti folyos6hroz is kapcso16d6
l6pcs6hiizban a lift a legm6lyebbi, az alagsori szintre is jdr, eziiltal a mozgdskorldltozott sportol6k is
ig6nybe vehetik.

A ktizd6t6r kozvetlen kapcsolatban van a hdts6 gazdasdgi-szerviz terillettel. Ket nagym6retfi kapun
keresztrll lehet az egyes rendezv6nyekhez szUks6ges berendez6seket a csarnokt6rbe szdllitani. Az egyik
kapu 4 m6ter, a mdsik 2,5 m6ter sz6les.
A F6nix Csarnok meg6llapitott befogad6k6pess6ge 7077 f6.

-

Ar6na t6r:t67Of5

-

Mobil leldtdk: 2800 f6

-

l. emelet:967 fd

-

ll. emelet 1380 f6

-

lll. emelet:260t6

A meghlvottak, illetve a VIP szbnr6lyek bel6ptet6s6re a C l6pcs6hdzi bejiiraton, vagV Multifunkci6s
terem bejiiratdn keresztiilvan lehet6s6g, amia r6sziikre fenntartott parko16 legkozelebbi bejdrata.
t.

t6telek:
Minimum 30 f5 rendezv6nybiztos[t6 (a csarnokban tart6zkod6k l6tszdmiit figyelembe v6ve 200 fdk6nt
1 f6 rendezv6nybiztosit6)
10 db URH r:ldi6

Kordonelemek
Formaruha
Szo196

lati felszerel6sek

DokumentSl6 eszkozok
,,

Ha

ngosbesz6l6"

Amennyiben a rendezv6ny jellege indokolttd teszi, a biztonsdgi szolgdlat meger6sft6sre keriil.
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A rendezv6nyt barki szabadon lStogathatja, (bel6p6si logosultsdg elien6ben) aki elfogadja 6s betartja
a rendezv6ny jogszabdlyi- illetve hdzirendj6t. A be16p6si jogosultsdgot bel6p6jegyek/berletek 6s
kulonboz6 szfn( csLrkl6pdntok igazoljdk a rendezv6ny teljes id5tartama alatt.
A nendezv6ny helyszindre a n6z6 csak akkor l6ptethet6 be, ha:

-

Erv6nyes be16p6jeggyel, bdrlettel, vagy mas, a rendezv6ny helyszin6re vald bel6p6sre jogos(td
igazoldssal rendelkezik.

-

Nem dll nyilvdnval6an alkohol, kdbit6szer, vagy mds b6dit6 hatdsil szer befolvdsa alatt.

-

Nem tart magdndl szeszes itatt, kiib(t6szert, valamint olyal tdrgyat, amely a rendezv6ny
megtart5sdt, tovibbd mdsok szem6lyi 6s vagyonbiztonsdgdt vesz6lyezteti, vagy amelynek a
rendezvenyre va16 bevitel6t a szervez6 a be16p5jegy vdsdrldsdt rnegelSz5en rnegtiltotta, es
err6l a bel6p6jegy vdsdddj;it megfelelS m6don tdj6koztatta.

-

Nem

tart

magdndl olyan tdrgyat, vagy eszkozt, amelynek birtokldsa esetdn

5t a kirlon

jogszabdly 6rtelm6ben fegyveresen, vagy felfegyverkezve megjelentnek kell tekinteni.

A rendezvdny ter[ilet6re beviteli tllalom

1,.

-

a15 es5

t5rgyak.

A rendezv6nv terulet6re tilos bevinni:

kozbiztonsdgra krllonosenvesz6lyes eszkozt,

a.

az otyan szlro- vagy viig6eszkoz, arnelynek szrir6 hossz6saga, vagy vdgo dle a 8 cm-t
meghaladja, tovdbbd a sz,ir6 hossztisdg, vagv a vdg6 6l meret6tijl fLlggetlenill a dob6csiilag,
a rug6sk6s ds a szfr6-, vdg6eszkcizt vagy testi s6rut6s okozdsiira alkalnras egy6b tdrgyat
kilovS k6sztil6k (kulonosen: felajzott rj, szdmszer ij, francia k6s, szigonypuska, parittya,
csrizli):

b. A jellegzetesen

tlt6s c6ljdra haszn6lhat6 6s az Ljt6s erejdrt, hat6sdt novel6

eszkoz

(krilonosen: Slmosbot, bokszer):

c.

a ldnccal, vagy egyeb haj16kony arryaggal osszeKapcsolt botok, nehez6kel<,

d.

az olyan eszkoz, melybSl a szem 6s a nydlkahdrtydk, illetve a bdrfelulet ingerl6s6vei
tdmaddsra k6ptelen Sliapotot e16id6z6 anyag permetezhetd ki (gdzspray):

e. az olyan eszkoz, amely az

utdnzds jeliege

ds mdretardnyos kivitelez6se miatt

nregteveszt6sre alkalmas r-n6don hasonlit lSfegyverre (lSfegyver,'utdnzat):

f.
g.

az olyan eszkoz, amely elektromos feszullts6g iltjdn vddekez6sre keptelen

Sllapot

el5id6zesdre alkalmas (elektromos sokko16):

az olyan eszkoz, amely a z6rszerkezetek illegilis kinyit-ds6i-et, vagy feltor6sdre szoigail
(kLilonosen: dlkulcsok, mechanikus, vagy elektromos elven mfillod5 zdrnyit6 szerkezetek).
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-

l5fegyver 96z-, vagy riaszt6 fegyvert,
pirotechnikai eszkozt, anyagot, robban6-, vagy robban6szert,

-

gytil6kony (l-lV. tUzvesz6lyess6gifokozatf )folyad6kokat (pl. hQft.o, fest6kadal6k, benzin, stb.),

-

kdbit6-, vagy kdbit6 hatdstl szert,
ke 16 k pd

?.

rt.

-

m6retre, fajtdra tekintet nrSfkGt- csak p;6rdzon vezetve, szdjkos;irral elidtva lehet
a terLiletre bevinni, illetve otttartani, A korl6toziis nem vonatkozil< a rendvedelmi szervek
szolgdlati kutydira, illetve a vakvezet6 kutydra.
Kutydt

A bevitelitilaiom ald es6 dolog let6tbe helyezdse, Srzese, vissza-szolgdltatd:;a.

{

/\ taiSlt ti*rgyak kezel6se:

4.

A rendezvdny helyszfnen taldlt dolgot a biztonsdgiszolgdlat csak abban az esetben vesz dt
a taliil6t6l, ha annak a jegyzShoz tort6n6 beszolgdltatdsa a taldl6t6l nem vdrhat5 el (pl.
nrozgSssdrLilt, gyermekkorrj, kulfoldi). Az dtv6te116l a biztonsirgi szolgdlat jegyzdkonyvet
kdszit, majd a toviSbbriakban a taiSlt dolgok tekintet6ben llovetend6 eljdrdsrol sz6l6
18/1960. (lV. 13.) Kormdnyrendeletben foglaltak szerint.jdr el,

5,

A taldlt dolgot a biztonsdgi szolgiilat a helvszinen, jegyz6konyv alapjdn a tulajdonosnak
kiszolgdltatja, ha hitelt 6rdeml6en igazolja, hogy a dolog az 15 tulajdon6t kepezi
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A KILJRiTES, IVIENEKf,TESI TTNV

A rendezv6nynek az OTSZ 5. 5 19. pontja szerint meghatdrozott l(iurit6siterv6t (a kiurit6s szdmitdst 6s
az alaprajzon felttintetett menekUlesi ritvonalakat) a biztonsdgi tervhez nrel16kelt triz-v6delmi elcjir6s
tartalmazza.

A rendezv6ny biztonsdgcs lebonyo{[tdsdt akadSlyoz6, vesz6lyeztetd tdnyezdk 6s vesz6lyhelyzetek
esetdR, az azt 6szlel6 rendezv6nybiztosft6 drtesiti a helyszi'ni szolgdflatin6nlyit6t 6s a rendezv6ny
szervea6jdt, akik kcizesen ddntenek a sziiks6ges int6zked6sek megtdtel616l"

A nend[<{vtili esern6ny bekcivetkez6sekon a kfivetend6 magatartdsr !rangoshennonalcr segits6g6veI is
kaizvet[t[k a vendEgek fel€.

A reridezvdny terulet6n tart6zkod6k riaszt6sdnak m6dja:

A

rendezv6ny teriilet6n tart6zkod6k riasztdsdt

a I ka I nr

a

rendezv6ny-techniklai hangcsitc berendezes

azis5va I a re ndezvenyfe lel6s szervezdje re ndel i el.

A riasztis 6s a terulet kir]ritesenek elrendel6se esetdn:

-

a rendezrr6nlrt, a vend6gldt6helyeken a kiszolgdldst es minden egv6b kis616 programot azonnal

he keli fejeznl.

a hangositdst-biztosit6 hangsttidi6rr keresztr.ii 6s k6zi hangosbesz6lS segits6geriel
jelenl6v6ket a felelSs szervezS, vagy nregbizottja 6rtesiti az aldbbi tvllNTA szerint:

a

,,FIGYELEM"
FEIKER.!T}K,A CSARNOKtsAfrI TARTOzKODCI sZEMEu-VEKE"tr', F{o6Y BIZTOFIsJ1GI OKoKECI!- A
SZEMELYES TARGYAIKAT MAGUKHOZ V€\IE AZ €PUIETET A LEGh(OZELEtsBII KIjARATOKON
KERESZTI}L !{AGVJA H[.I"

A felhivds szoveg6t a rendezv6ny szervez6je a vesz6ly jelle96re, hely6re bekovetkez6si val6sz(nfisdg6re

m6dosithatja, es azt ismetelhetl is. A felhivdst, a k6zi hangosit6 eszkozok alkalmazdsdval, a biztonsdgi
szo lgd

lat

szr.i

ks6g eset6n fo lya matosa n ism6tl

i
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A hiztonsdqi szolgSIat feladatai rendkiv{.il! esernenv&eko\/ett(ez€se[(or:

-

irdnyitsa a kozons6get a kijelolt kiurit6si 0tvonalal<ra, segitse eld 3 yurt6lyeztetett terulet
nrielcjbbi, biztonsdgos

el

hagydsdt,

-

vegyen r6szt 6letment6sben,

-

a kozons6g eltdvozdsdt kovetSen lehetSs6g szerint ellen6rizze a terrlletet, a teruleten l6v6
6pitm6nyeket, hogy mindenki idSben elhagyta-e a helyszint. Az esetlegesen m69 ott
tart6zkod6kat hangos felszolitdssalfigyelmeztesse a vesz6lyre, az elltdvozdsi kotelezetts696re,

-

ellen6rizze,hogy tlizvesz6lyt okoz6 koriilmdny a helyszinen nem maraor,

-

jegyezze felazok nevdt, cim6t, akik a terulet elhagydsa kozben megs6rultek, 6s azok6t, akiket
tdrsaik nem taidlnak.

-

biztosftsa az dletnrent6sre, tCiz olt6siira, egy6b vesz6lyhelyzet ellrdritdsAra, az anyagi javak
ment6sere 6rkez6 beavatkoz6 egys6gek felvonuldsdt, tevekenys6g6t,

-

a kiLir(tdst kovet6en

amennyiben lehets6ges - a szervez6, illetve a rnentds irdny(t6ja (t(zoltds
vezetS) e nged6 lyevel folytassa a teriilete n ma radt vagyontd rgya k 6rz6s6t,

-

Rendkfv(ili esenndny bektivetkez6sekon (rendzavards, term6szeti csapds, t'il2, m#szaki hiba,
kozvesz6llyel fenyeget6s, stb.) n'regkezdl az 6pillet teljes, vagy ndseleges kitiritdsdt a jovdhagyott
f fizriado terv alapjdn az ellen6'rzott es kialakitott nrenek[t6si ftvonaiaron.

-

Lokdlis rendzavards eset6n, a r6szleges kir,rrites m6rlegel6s,6s ardnyos:sdg figyelembe vetelevel
megfele16 er6koncentrdl6s 6s elSkdszit6s ut6n lehet csak kezdemdnyezni, v6grehajtani"

-

Ki{jritdsl feiadatok az egyes szektoro$<ban bekrivetkezett rendbonti6sok es;etdn
A rendezr,r6nycsarnok lel6t6inak r6szleges kiririt6s6re az adott szektorban bekovetkezett rendbont6s,
a ndz6t6.r teljes kiurit6s6re pedig tomeges rendbontds eset6n kerul sor.
A rendez6i5llomdnyfe!6 utas[t6sijoggala szolgSlat irdnyit6 tis a szervezd rendelkezik.

Nyilt rendSri biztositds, iiletve amennyiben a kialakult helr,,7-^1s1 szervezS 6s a renclezdk nem tudidk
kezelnia kiLirit6sifeladatok i16nyittiia, a rend5ribiztositds parancsnoka.

Kiurit6si feladatokat

a szelctoroi<ban feladatot teljesitS biztonsilgi szolg;dlat
a szolg6latirdnyit6 utasit5sdra, a renri6rsdg jelenlete eset6n, a

dllomdnya
helyszinen
tar"t6zkodd rend6rsdgi csoport vezetSj6nel< (trnutatdsa 6s a renrl6ri Siiomirry segits6gevel hajtja v6gre.

irendezvdnyLriztosit6k)

A szolgdlatirdnyito a szervez6n, 6s a rendez6l<on kereszlul megpr6bdlja a rendet hel'/redllitarri, ennek
6rdek6ben:
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-

a rendelkezdsre dll6 kihangosit6kon keresztrilszolittassa fei a tomeget a jogellenes magatartds

megszuntet6s,3i'e, illetve
utvonalakat is koz6lni keil.

a

szektor (ok) elhagydsdra. Ennek so16n

a ldvozdsra ki;elolt

-

A i'endbontds kezei6sere alkalmas sz6mf rendezSt irdnyitson a helyszinre.

-

Amennyiben tev6kenysegLik

nem jtu eredm6nnyel, rjrgy ig6nyelje a

Rend5rs6g

kozremfikdd6sdt.

A feladat vdgrehajt:isa sordn nerncsak a t,iirneg kiseor(tdsdna, llanern a jogszerfftlen magatant6st
tanulsftd szerndlyek elhSvoIftdsdra, vagy visszatartdsdra kell te!rekedni.

A

tomegkeze[6si feladaiok v6grehajtdsa sordn iokozott figyelmet kell forditani a szern6lyekl<el,
csoportokkai szemben tortdn6 jogszerf, szakszerfi a sz0ks6gess'lg, az ardnyossdg, tis a fokozatossdg
elv6t betart6, de ugyanakkor hatdrozott 6s hat6kcrny fel!epesre.

A terillet kiiir{t€se sardn vdgrehajtond6 6lta!6nos feladatak:

-

Gondoskodnikell, hogy a rendezvenyen haszndlt hangositds szUneteljen, ilietve ezerr l<ereszttil
tdjdkoztat6si kelt nvijta:ni a bevezetett int6zked6sekr6i, annak okd16l,6s a lehetsdges tdvozdsi
f tird nvok161."

Amenn;ii[gn az elSz6ekben eml(tett harngositds nem vehet6 igdnybe, ilgy a ,,hangosbesz6[5"
k6szu16ket kell ig6nybe venni.

segfteni kell a rdsztvevdk tdvozdsdt a rendezv6nv helyszindr6t, illet're *
kell rniikodni a szemdlyek 6s anyagijavak mentesdben.

szr,iks,* g

esetdn

-

kdz.re

Els6dleges feladata az elet 6s eg6szs6g ment6s.

Mindent elkove't

a

piinikhelyzet elkerul6s6re,

a

szervezet szaksze'rii tev6kenys6g

koordind ldsdra.

Kiilonos figyelmet fordit a s6ruldst szenvedettekre, valamint a gyerekek, a n6k, valanrint
gye ngebb fizikum rja k segit6s6re.

Mindent nregtesz a vagyonment6s 6i'dekeben 6s a tcvdbbi kiirok elkerules66rt.
A hat6sdgok lehet6s6g szerint rnihanrarabbi 6rtesitese"
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GFWISS GUARD

Vagyonvddeirni 6s szctgditatd Kft.

Sz6khely:4025 Debrecen, Postakert u.8. ll. em. 204.

E-maii:

We

b

p_tgqgld*ru

: lvul_w_gew ig$gg3-td=Lo11

Telefon: 06 (20) 962 95 l-7, Telefon: 06 (30) 179 LV 76

A

biztons6gi szolgdlat feladata

a meghatdrozott szolgSlatl helyeken az Sltal6nos

szem6ly- 6s

vagyonv6delnni feladatok elldtdsa, valamint a rendezv6ny zavartalan 6s prograrnszerff !ebonyolitSsa.

A kapcsolattartds k6ztittiik rddi6n 6s rmobiltelefonon kereszttjN ttirt6nik.
A rendezv6nyek biztosftdsdt, a szem6ly- 6s vagyonv6delnni feladatok ellSt6sdt a nendezv6nyek el6tt
1 drdval 6s a rendezv6nyek befejez6s6t kdvet6en a sz0ks6ges ideig kell fenntartani"
.tir
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f6 szolgiilat

irdny(t6
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,kppcsolattartds a.Siervezdvol,dS a

Hat6sdgokkal
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F6nix Csarnok kmzddtdr:

Beosztva: 4 f6 biztonsdgi

6r

Feladata:

-

az elzdrt terutetre va16 belep6sijogosultsSg ellen6rzdse,

-

Rendezv6ny sordn a rend fenntartdsa,
biztonsdgi z6ndba va16 dtjr-rtds megz
a kuzd6terre va16 bemdszds megakadiilyozdsa,

kuzdcjt6r bejS ratiinak

el

len6rz6se,

vdszhelyzet eset6n lehet6seget biztosii

a

jdtdkt6r elhagydsdra.

F6nix Csarnok iilttiz6 folyos6t6l a kiizd6t6r kij6rata
Beosztva:

1

f5 biztons5gi 5r

Feladata:

-

a folyos6 bejdratdnak ellen6rz6se, illetdktelen szem6lyek tdvoltartiisa.

tsS'
9Sff3

GEWISS GUARD

ill,^SHAIi .rf:,19

vagyono6detmi 6s szotg6ttat6 Kft.

|

i{

Sz6khely:4025 Debrecen, Postakert u.8. ll. em. 204.
E-mail:
We

Wr'qg6lgiSfeUe$=W A
Telefon: 06 (20) 962 9517, Telefon: 06 (30) j79 17
b

:
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A, B, C, D l6pcs6hdz 6s hozzdtartoz6 bejSratok:
Beosztva:

Feii

4 fd biztons6gi 5r

-

bel6p6sijogosultsdgellen6rz6se,

-

a liftek figyelemmel kis6r6se, krllonos tekintettel a mozgdss6rriltek6re,

-

rnenekitS kapuk felugyelete, mf kodtetdse.

dszi

ntl rnenekit6 kapt*k:
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segits6k

az

egy6b r6szrrev6ket az 6prilet

,I$

GEWISS GUARD

Vagyonvddetmi 6s Szotgdttat6 Kft.

Sz6khely: 4025 Debrecen, Postakert u.8. ll. em. 204.
E-nnail:

Web:
Telefon: 06 (20) 962 95

1_7,

Telefon: 06 (30) 77917 76

F6nix Csarnok jobb 6s bal oldali menekiild kijdrat, btif6 r6sz;
Beosztva:

2-2 f5 biztonsdgi 6r

f'..:
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a

a VIP szint felrigyelete

szint elhagy6sdban

l6pcs6hdzon keresztril

a

G

EWISS G UARD

Vasyonv6delmi ds SzolgSttat6 Kft.

Sz6khely:4025 Debrecen, Postakert u.8. ll. em. 204.
gpguard.htl
E-mail:g
We

b

: Wyyi44gEryi l-sggel d,

pa_CI'l

Telefon: 06 (20) 962 95 l-7, Telefon: 06 (30) 71917 7A

-

veszhelyzetben irdnyitsdk, segits6k a VIP szem6lyeket a szint ellragyds6bern a l6pcs6hdzon
keresztril a v6szkijdratok irdnydban.

Bels6 parkoliist

Beosztva:

e[

lendrz6, indnyit6:

1f6 biztonsdgi 6r

Feladata:

-

a F6nix Csarnok bels6 parkol6jdba tort6n6 bel6ptet6se az affa jogosult szem6ly.ek reszere,
a parko16ban l6v6 g6pkocsik felUgyelete.

il.

Az eg6szs6gLigyi biztos(tdst a HEMOM,EDIK szakszem6lyzete l6tja el.

A biztonsdgi szolgdlat tagjai az els6seg6ly nyrljt:5sifeladatok elldtdsdban mindaddig b,esegitenek, amfg
a szakszolgdlat dt nem veszi.

i|l.
mi.nt a rnobil

/6rosi T(zqlt6s6ehoz.

A biztonsdgi szolgdlat tagjai dltaldnos tfizv6delmi feladatot is el ldtnek rnindaddig, amig a szakszolgdlat
a helyszinre nem 6rkezik"

Iv.
el.

A biztonsdgi szolgdlat, ilietve a rendezv6nybiztosit6k, szuks6g eset6n
int6zkedest kernek 6s adjdk dt az esem6ny helyszin6t.

*.3

w*tsx

-

dirtesit6s alapjdn

-

rend6ri

G

EWISS G [-,,ARD

Vagyr:nvedetmi 6s Szotgdttat6 Kft.

Sz6khely: 4025 Debrecen, Postakert u.8. ll. em. 204.
E-mail:
We

b

: Wwtry.ge

Wls_SgU_A-Ld

.tpfl

Telefon: 06 (20) 962 95 l-7, Telefon: 06 (30) 779 t7 76

V"

se 6s tdvozSsa 6rdek6hen.

Debrecen,2019. 05. 13.
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VIII.

sz. mell6ldet

Az 50 f6n6l nagyobb befogad6 k6pess6gii hetryisdgek meghatfrozdsa 6s maximdlis befosad6
k6pess6g meghat[rozdsa kiiirit6s szfrnitdssal

Kiiiritds

szit'mitits szempontjrib6l az akibbi egysdg mdretez6se v6lik ktjtelez6vd:

Helyisdg megnevezdse, elhelyezkeddsi helye az 6piiletben: Kiizrl6t6r, csarnoh

A Csarnok

a szilmitds szerint meghatiirozott maximdlis befogad6 kdpessdge: 1A77 f6
A kijzdot6r befogaddkdpess6ge: 1670 fd

A helyisdgben

betartand6 szab6lyok megtartrisridrt felelds szemdly;

Liptdk Gyiirgy Miiszaki munkat{rs

A kii.iritds sz6mitrisndl az

Orszilgos Tijzvddelmi Szabiiyzat, vonatkoz6 el6irfsait kell figyelemtre venni,
amely alapj6n kell kiv6lasztani az aldbbiakat;

Kifiritesi id6 megvrilasztdsa: L II. III. trizrill6siigi fokozat, a volt ,,C" ,,D" tijnreszllyessdgi osztrilyu

tizszakasz, de tcimegart6zkodrisra nem szolgdl (tdmegtatdzkod6sra szolg6l). EIs6 szakasz m-egengedett

idele i,5 (2) perc, mrisodik szakasz rnegengedett ideje 6 (8) perc,

3"

Kiiirit6s szdmft6s

A F6nix Csarnok

kdt kiiilitds szdmitiisa lett ellcdszitve. Az engedelyezds elj6rdsiiban elkdszrjlt
tizszakaszonkdnti kiiirftds sz6mitds lett elv6gezve. A kiizdotir kiiiritdse az L tLizsakasz
kiiiritdsdndi lett kiszdmolva a n6zrisz6m a mobil lel6t6n lett elvdgezve, ennek megfelel6en 600 fd
lett s#molva.

A jelenlegi jogszabdly keretei kdzt sziimolva a kiizddtdr rendezvdnyek tart6s6ra miretezve 3
fo/nz drtdkkel, 3026,41 m2 alapteriiletre g07g f6. Az elt6voziist biztosit6 lessztikebb
kereszfmetszet mdrete 27 m, ez 1670 ftt kijutdsdt teszi lehet6vd.

A foidszint iil6

ds dlldhelyekkel egyiitt sz6mitott ldtsz6ma 2800

f6, amely ktjzvetleniil a szabadba

tud trivozni 45 m nyildsfeliileten.

Az I., fi. ds III' emeleteken tart6zkod6 ldtsz6m 2600 tb a ldpcs6h6zak irdny6ba a szinrenkdnt
kialakitott ajt6kon et 42 m feli.ileten tud eltdvozni.

A ldfesftm6ny befogad6 k6pessdge 7077 f6ben:{[apithat6 meg.

Fdnix
Elp6 szaknszi

!

Csfl

rnok kiizddtdr

vcszdlyeztetett helyi$6g kiIritcsc

A kiiirit6s clsii sznkaszrira megengedctt id6tartsm (1. triblriznt) (min)

lr'
Sl

2,2'2' A hclyisdg kiiiritds6nek iddtart'rma a legkedvezdtlenebb riwonalbril 6s a Ialaddsi sebcss6gekh6i szrinrolvr (min)
Az egyes rltszakaszok hossza egyenes
irtvonalon mdrve, s hoze tartozo haladisi
sebessd gcklc) (2. t::rblual)

leirdsa I
Utszakasz rdvid leirisa
I
Utszakasz rtivid

Srr
v1

(nt)

(m/min)

1s0

Sx/v1(min)

Hossznti haladdsi irrlny

J5

30

I,17

Kereszt halad.jsi irriny

l0

30

rJJ3

tas
A kiiiritds 6rt6kelise az ritszakaszok lossza alapjtln (tr.

A

<=1

tr-*)

MEGFELELO

tru

2'2'3.

Nr

A kijriratonkinl cltdvolitando szemdlyek sana (fri)

hclyis6gnek vagy a kijrirathoz tartoz6 helyis69rcsz kliirlt6si id6tartamr

A kijdratok dtbocsdi6
Xt

k6pessdge (fri+m'r *min-r)

*tbocs,it6k€pess6gc

alapjdn (min)

143
r670
41"7

Az Nr-hez tortozo kijdrat szdlessdge (;n)

A kiilritis irtdkcl€sc az ajtdk ritbocs;it6kdpess6ge atnpjrin ((6 <=?

iz ajtdk

tr.*)

F6nix Csarnok ldldszinti t[izszakasz
Elsii szakasz: a vcsz6lycztclctt hclf isdg kiiiritdse

tt-+

A kiiirit6s clsii sznkaszdra

megengcdett idtitur1sm (1, t{bl:izat) (mitr)

Itr

t

2.2,2, A,hdyistg kitirit6sdnek id[itartatne a legkedvczdtlcncbb ritvonalb61 6s a halrt]4sl sebessdgekbdl szdmolvu (min)

stl

Az egyet ritszakaszok hossza cgyencs
(twonaion rnerve, a hozzii tartozo haladasi

vt

leiriisa I
rdvid leirdsa I

Utszakasz rdvid

Utsakasz

Srr

(m)

sebess6gekkel (2. tabJdzat)

vr

(n/min)

1,33

S11lv1

(min)

I-Iosszanti haladdsi ir6ny

30

30

100

Kereszt haladisi irrtny

t0

30

0,33

rAl

ttl

2.2.3'A helyis69nekvagyakijdrathozlar10?6helyisdgreszkiiirit6siiddtartrmaBzsjtlikdtbocsrit6kipcssdgcalnpj:in(min)

1,49

Nr

A kijaralonk6nt eltivolitand6 szemelyek szima (fif)

2800

A kijdratok

41,1

Xr

AthocsAt6 kepessige (fri+m-r+nrin-r)

Az Nr-hez tarto26 kijdrat sz6lcssege (m)

A kiiiritEs irtikel6se

az ajtdk :itbocs:it6k6pcssige alapjrin (t,r <=!

.15

h.*)

MEGFELI,LO

F6nix Csarnok

I, Il, lll

emeleti trz.szafixsz

Els6 sznkaszi :r vcsz(lyrztetc(t helyisdg kiiiriidse

ttn ry

tr,

A kiilrltds elsd szskaszdra rncgcngcdcft idtitartam (I. t:ibldzat) (min)
2.2.2.

A

hetyisdg kiiirltdsdnek idcitartama a legkcdvczritlcncbb ritvonalb6l is a halarlC.si sebessigekbdl szimolva (nrin)

-A? egyes ttszakaszok hossza eglenes
utvonalon mdrve, a hozzeunozo halarldsi

sebessdgekkel (2. tdbld€a0

leirdsa I
Utszakasz r0vid leirdsa
]
Utszakasz rtjvid

l5

Sx
vr

(m)

(m/min)

133

Sx/vs

(min)

Hosszanti l:aladAsi irany

30

30

1,00

Kereszt haladasi irdny

10

30

0,33

sto

A

tlb

2'2'3.

N

A kijdratonk6nt eltrivolitand6 szemelyek szdma ({6)

hclyistgnck vagy a ldjdralhoz tartozri hclyisdgrdsz kiilrit€si id6tartnmr

k

A kijaratok atbocsito kepessegc (f6+m'r *min-r )

Xt

Az N1-hez tartoz6 kijdrat szdlessege (m)

az

ajt6k dtbocsitrlk€pcss6ge nlapjdn (min)

I,49

260'7
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