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TŰZRIADÓ – Mentési terv 
Tűz, és egyéb esemény esetére 

 
  
Tűzjelzés 
  
 Magánszemély kötelessége: Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles 

azt haladéktalanul jelezni a hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság 
műveletirányító ügyeletének vagy a tűzoltóságnak (a továbbiakban: jelzésfogadó), 
vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak. 
A helyszínen tartózkodókat késedelem nélkül tájékoztatni a veszélyről. 

 A törvény hatálya alá tartozók a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközüket 
kötelesek rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járműveikkel segítséget nyújtani. 
Ha az észlelt tűz nagysága, vagy a környezet veszélyessége a tűzoltó készülékkel való 
eloltást kétségessé teszi, illetve a tűz oltása segítséget igényel, haladéktalanul 
értesíteni kell a hivatásos tűzoltóságot, valamint az adott területen munkát végzőket. A 
hivatásos tűzoltóságot haladéktalanul riasztani mobil vagy fővonali telefonkészülékről 
a 105 szám tárcsázásával lehet, de a riasztás kezdeményezhető az európai segélyhívó 
112), mentőszolgálat (tel:104), a rendőrség (tel: 107) közreműködésével. 

 A rendezvényi területen tartózkodók riasztását élőszóval- kiabálással, a rendezvény 
színpad hangosító rendszere igénybevételével kell végrehajtani.  

 A tűzjelzésnek minden esetben tartalmaznia kell: 
a)  tűzoltási, műszaki mentési feladatot indokoló esemény helyét és jellegét 

(tűzeset pontos helyét: utca, házszám, épület, emelet, a helyiség neve)  
b) mi ég:/ épület szerkezet, gép, berendezési tárgy vagy más egyéb stb.;  
c) emberélet van-e veszélyben    
d) a jelző neve és a jelzésre használt telefon száma; 
e) a műveletirányítás által szükségesnek tartott további, személyes adatnak nem 

minősülő információt. 
 A tűz közelében tartózkodó minden cselekvőképes, mozgásában nem gátolt 

magánszemély kötelessége, hogy a tűz oltására, az értékek mentésére - egészsége 
károsodásának veszélyeztetése nélkül - készen álljon, valamint abban tevékenyen részt 
vegyen.  
• Egészséget, testi épséget veszélyeztető esetben a menekülésre rendelkezésre álló 

kijáratokon azonnal el kell hagyni az épületet, rendezvényi területet.  
 Gázpalackot használó kereskedelmi egység területén keletkezett tűz esetén a 

gázpalack robbanás veszélyével is számolni kell. A vendéglátó egységet üzemeltető 
személyzet köteles gondoskodni az ott lévő gázpalack veszélytelen helyre történő 
szállításáról. Amennyiben az nem lehetséges a palack közvetlen közeléből az ott 
tartózkodó illetéktelen személyeket legalább 50 méterre tereljék el. 

 Passzív jelenléttel a tűzoltási és mentési munkálatokat akadályozni nem szabad. 
 Minden tüzet haladéktalanul jelenteni kell a főszervezőnek, a biztonság-szervezési 

felelősnek.   
• Biztonságért felelős főszervező: Páll László (tel: 06-30-9787559) 
• Biztonság-szervezési felelős: Serbán György (tel: 06 - 30 -9550-158) 
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A Hivatásos Tűzoltóság megérkezéséig az oltást- mentést irányító feladata tűz esetén  
 
 A tűz közvetlen észlelésekor, vagy tudomására jutáskor a helyszínre siet, tájékozódik a 

kialakult helyzetről, telefonon (városi hívószáma 105) azonnal riasztja a hivatásos 
tűzoltóságot, hangosszóval-kiabálással, a közelben levő színpad hangosító berendezés 
használatával a tűz közelében tartózkodókat, intézkedik a tűz oltására, anyagi javak 
mentésére, a tűz által veszélyeztetett terület kiürítésére.  
• Szükség esetén áramtalaníttatja a veszélyeztetett területet. 
• A szükséges ajtókat és kapukat kinyittatja, ideiglenes kerítést megbontatja. 
• Megkezdik a tűz oltását, a környezet védelmét a helyileg rendelkezésre álló 

eszközökkel, menti/k/ az anyagi javakat 
• Intézkedik a vendéglátó egységek által használt veszélyeztetett (PB) gázpalackok 

rendezvényi területről való kihordására  
• Intézkedik a rendezvényi területen tartózkodók – az oltásban, mentésben részt nem 

vevők - felé a veszélyeztetett terület minél gyorsabb kiürítésre. 
 A helyszínre érkező tűzoltóság parancsnokát (tűzoltás vezető) helyi ismerete alapján 

tájékoztatja. 
 Tűzoltás vezetésre jogosult helyszínre érkezése után végrehajtja/ák/ annak utasításait.  
 A területen keletkezett a tűzoltóság által vagy helyileg megszűnt tüzet minden esetben 

jelenteni kell a biztonságért felelős főszervezőnek, biztonságszervezési felelősnek. 
 
A biztonság-szervezési felelős feladata tűz, vagy egyéb esemény esetén 
 
 Értesítés után a helyszínre siet, tájékozódik a tűz helyéről és annak adatairól, átveszi 

tűzoltási – mentési munkák irányítását a tűzoltóság meg nem érkezéséig. 
 Intézkedik - amennyiben az még nem történt meg - a hivatásos tűzoltóság riasztására, 

a tűz oltásának megkezdésére, a veszélyeztetett terület kiürítésére.  
 Gondoskodik a tűz területének: 

• áramtalanításáról; 
• a veszélyeztetett gázpalackok (PB) területről történő kiszállíttatásáról; 
• a keletkezett tűzről értesíti a biztonságért felelős főszervezőt, megteszi a 

szükséges továbbjelentéseket. 
 A területen tartózkodókat hangos- szóval, kiabálással, vagy a közelében levő színpad 

hangosító rendszert kezelő közreműködésével, vagy egyedi hangosító használatával 
szólítja fel a veszélyeztetett terület elhagyására.   

 A hivatásos tűzoltóság megérkezése után tájékoztatja a tűzoltó egység parancsnokát a 
kialakult helyzetről és helyi ismerete birtokában támogatja munkájában. 

 Felméri vagy felméreti a keletkezett tűzkár nagyságát, elkészíti a szükséges 
adminisztrációt.  

 Vihar esetén a rendezvény biztonsági tervben foglaltak szerint jár el.  
 Bombafenyegetettség, terrorcselekmény esetén azonnal értesíti a rendőrséget. 

hangosbemondóval tájékoztatja a jelenlevőket a végzendő feladatokról. 
 
Vezető beosztású dolgozók feladata tűz esetén 
 
 A tűzjelzés vétele után haladéktalanul a tűz helyszínére siet-/nek/ és a helyismerete-

/ük/ birtokában tájékoztatást ad-/nak/ a tűzoltást vezető személynek a tűz helyszínének 
és a környezetének veszélyességéről. 

 Mozgósítják a területen dolgozóikat a tűz oltására, a tűz terjedésének 
megakadályozására, az értékek mentésére. 
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 A körülményeknek, lehetőségeknek megfelelően elősegítik a tűzoltóság munkájának 
hatékonyságát. 

 A munkaterületén keletkezett és helyileg eloltott tüzet is jelenti a biztonságért felelős 
főszervezőnek, biztonság-szervezési felelősnek. 
 

 
Rendészeti tevékenységet végző személy feladata tűz esetén 
 
 Észlelt tűz esetén amennyiben szükséges a hivatásos tűzoltóságot azonnali értesíti, /tel: 

105/ azt követően a biztonságáért felelős főszervezőt, biztonságszervezési- felelőst 
tájékoztatja.  

 A területen tartózkodók értesítése hangos- szóval, kiabálással, vagy a közelében levő 
színpad hangosító rendszer működtetésével a veszélyeztetett terület elhagyására.     

 A hivatásos tűzoltóság értesítése után nyitja a közelében levő tűzoltási felvonulási 
területen levő, a tűz megközelítéséhez szükséges mobil kerítés szakaszt, elküldi a 
nyitott kerítés szakasz közelében tartózkodókat, várja a kivonuló tűzoltóegységet, 
azokat útbaigazítja.  

• Közreműködik a kiürítés végrehajtásánál, a tűz oltásánál, anyagi javak 
mentésénél. Segíti a rászorulót a terület minél gyorsabb elhagyásában.  

• Tűzoltás vezetésre jogosult helyszínre érkezése után végrehajtja/ák/ annak 
utasításait 

 Nagyobb szemű jégeső (diónagyságnál nagyobb) esetén nyitja a befogadó épület kapuit.  
 A területen keletkező tűz, kiürítés elrendelésekor nyitja a számára meghatározott 

kerítés szakaszt. Irányítja és segíti a közelében tartózkodókat a terület minél gyorsabb 
elhagyásában.  
Felszólítja a közelében tartózkodókat a nyugodt magatartás megtartására, a 
menekítésre rendelkezésre álló lehetőségre, a gyors és biztonságos távozásra. 

 Útbaigazítja a mentésre érkezőket a cél mielőbbi eléréséhez.  
 Távol tartja a bámészkodókat a rendkívüli esemény bekövetkezési helyétől.  

 
 
Magánszemély feladata tűz vagy egyéb esemény során  
 
 Észlelt tűz esetén a hivatásos tűzoltóság azonnali értesítése /tel: 105, 112/ követően, a 

rendezvényen rendészeti, vagy szervezői feladatot ellátónak történő jelzése. 
 A területen tartózkodókat hangos- szóval, kiabálással, vagy a közelében levő színpad 

hangosító rendszert kezelő felkérésével szólítja fel a veszélyeztetett terület 
elhagyására.   

 Közelében keletkezett tűz esetén cselekvő képességétől függően közreműködik annak 
oltásában – egészsége és testi épsége veszélyeztetése nélkül. 

 A kiürítés elrendelésekor minél hamarabb elhagyja a veszélyeztetett területet.   Segíti a 
rászorulót a terület minél gyorsabb elhagyásában.  

 Tűzoltás vezetésre jogosult helyszínre érkezése után végrehajtja/ák/ annak utasításait 
 Nagyobb szemű jég (legalább dió nagyság) esésekor a kijelölt fedett terület védelmét 

veszi igénybe. 
 

 
Rendezvény helyszint építő műszaki egység feladata tűz, vagy egyéb esemény során 
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 Észlelt tűz esetén a hivatásos tűzoltóság azonnali értesítése /tel: 105, 112/ azt 
követően, a rendezvényen rendészeti, vagy szervezői feladatot ellátónak történő 
jelzése. 

 A területen tartózkodókat hangos- szóval, kiabálással, vagy a közelében levő színpad 
hangosító rendszert kezelő felkérésével szólítja fel a veszélyeztetett terület 
elhagyására.   

 Közelében keletkezett tűz esetén közreműködik annak oltásában a rendelkezésre álló 
eszközökkel, anyagokkal – egészsége és testi épsége veszélyeztetése nélkül.  

 A kiürítés elrendelésekor segítik a rendészeti feladatokat ellátókkal együttműködve a 
szükséges kerítésszakasz megnyitását. 

 Erős szélvihar esetén segítenek a ponyvaszerkezetű építmények szabad nyílásainak 
zárásánál, megbontják az ideiglenes kerítésre helyezett „molinók” alsó rögzítését, a 
fóliázásokat. 

 Segíti a rászorulót a terület minél gyorsabb elhagyásában.  
 Tűzoltás vezetésre jogosult helyszínre érkezése után végrehajtja/ák/ annak utasításait 

 
 
Tűzoltás biztosítása 
 
 Tűzoltásra rendelkezésre álló eszközök: 

o A rendezvényi területen földfeletti tűzcsapok, amelyek a stadioni tűz oltását is 
biztosítják 100 méteren belül találhatók. 

o Kézi tűzoltó készülékek a multifunkcionális teremben, színpad területen, 
vendéglátóegységekben. 

o Drive katlan követlen közelében több ponton 
o Főbejárat mellett  

 Földfeletti tűzcsap szerelvények a műszaki bázison. (2 db C tömlő, áttétkapocs sugárcső, 
nyitókulcs) 

 A rendezvényi területen tűzoltó gépjármű személyzettel történő készenlétben tartása 
a tömeg koncentráltság hiánya miatt nem indokolt.  

 
 
Rendezvényi terület közvilágítása 
 
 
 A rendezvényi területen közvilágítás van. Külön biztonsági világítás nem kerül 

kiépítésre. A rendezvény nappali fényviszonyok mellett látogatható.   
 
 
Rendezvényi terület hangosítása 
 
 A rendezvényi terület hangosítására szükséges esetben a Nagyerdei Stadion hangosító 

rendszere áll rendelkezésre. A hangosítás a stadion 24 órás szolgálati helyéről vezérelt. 
Az összeköttetés a 24 órás szolgálat és vezetési törzs között URH rádió adó- vevővel 
megoldott. 
 

 
Egyéb rendkívüli esemény   
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Veszélyes anyaggal bekövetkező esemény 
 
 A rendezvényi területen belül veszélyes anyag használatot, tárolást nem végeznek, így 

veszélyes anyag által bekövetkezett eseménnyel nem számolunk.  
 
Árvízveszély 
 
A rendezvényi területen árvízveszéllyel nem számolunk. 
 
Vihar, földrengés okozta épületrongálódás esetén 
 
 A kialakult helyzet figyelembe vételével 

• Áramtalanítás végrehajtása 
• Kutatás a rom alatt rekedt személyek után 
• Beszorult személyek mentése. 
• Elsősegélynyújtás megszervezése 
• kiürítés szükség szerinti végrehajtása 

 Nagyobb szemű jégeső (diónagyság nagyságú, vagy nagyobb) esetén a befogadó tér és épület 
a Nagyerdei Stadion külső részen levő fedett területei, maga a stadion lelátója 
Nagyobb erősségű, kárral járó földrengés esemény Debrecenre és környezetére nem 
jellemző.  

 
Menekülési lehetőségek 
 
 A Nagyerdei Stadion multifunkcionális helyiségéből a rendelkezésre álló kijáratokon 

át közvetlen a szabadba.  
 A rendezvény szabad területén a veszélyeztetett hely közeléből a távolabbi szabad 

területre. 
 Jégeső esetén a Nagyerdei Stadion fedett területei alá 
 Rendezvény veszélyeztetett területéről távolabbi szabad helyre. 
 Vihar esetén dűlő fa, letörő ág elől dőlési irányon kívüli területre, dőlési távolságon 

túlra.  
 Terrorcselekmény esetén épülettől védett területre, nagyátmérőjű fatörzsek mögé, nem 

mozgó járművek közé, feküdve. 
 
Főbb veszélyforrások 
 
 Drive katlan környezete területe 

 
Veszély esetén az adott területet minél hamarabb el kell hagyni. Tűz esetén az ott 
rendelkezésre álló kézi tűzoltó készülékkel az oltást, a tűz terjedésének gátlását meg kell 
kezdeni. 
 
Közművek kizárása szükség esetén  
 
 Áramtalanítás: ügyeletes villanyszerelők a helyszínen 
 Víz: ügyeletes vízszerelők a helyszínen 

 
Egyéb kizárandó közmű nincs a területen. 
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Rendezvény biztonságáért felelős személyek 
 
A rendkívüli esemény következményeinek felszámolására a rendezvény biztonságáért felelős 
személyek intézkednek (tűz, vihar, bombariadó fenyegetettség, terrorcselekmény) 
 
 
Tagjai:  

• Főszervező      Páll László      06-30-9787559 
• Biztonság-szervezési felelős   Serbán György     06-30-9550158 
• Rendészeti csoportvezető    Kálló Csaba       06-70-9052033 
• Egészségügyi ellátó egység vezetője 
• Katasztrófavédelmi igazgatóság képviselője 
• Rendőrkapitányság képviselője 

A rendezvény biztonságáért felelős személyek által hozott intézkedésekről a rendezvényen 
résztvevőket a rendelkezésre álló stadion hangosító berendezések használatával tájékoztatni 
kell. 
 
 
Debrecen, 2019. május 06. 
      
 
 
      Készítette: 
 
 
 
        Serbán György  
                biztonsági felelős 
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