RECIRQUEL ÚJCIRKUSZ TÁRSULAT
RENDEZVÉNYSÁTOR

Budapest, Komor Marcell utca
Müpa Budapest- Művészetek Palotája Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

Tűzvédelmi Szabályzat
Tűzriadó Terv

Jelen dokumentum szigorúan bizalmas, sokszorosítása, részeinek vagy egészének bármilyen jellegű felhasználása
a Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft írásos engedélye nélkül szigorúan tilos! A
dokumentumban található személyes adatok illetéktelen felhasználása büntetőfeljelentést von maga után!
Budapest, 2016. november 22.
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Jelen szabályozás célja, azon követelmények, feladatok, használati és működési tűzvédelmi, biztonságtechnikai
szabályok meghatározása, melyek betartása során elkerülhetők, illetőleg a minimálisra csökkenthetők a tűz, baleset
és tömegszerencsétlenségek kialakulásainak veszélyei.
Célunk, hogy amennyiben mégis bekövetkezik egy nem várt esemény, veszélyhelyzet, úgy mindenki, aki a
rendezvény biztonságos lebonyolításán dolgozik, vagy abban részt vesz, ismerje a veszélyhelyzet esetére
meghatározott elvégzendő feladatait.
A veszélyhelyzet kezelési dokumentáció alapjaiban határozza meg a rendészeti tárgyban a rendezvényen folyó
bármely tevékenység biztonságos, rendezett, rendeltetésszerű működésének biztosítását, illetőleg nem várt
rendvédelmi tárgyú események, cselekmények kapcsán végrehajtandó feladatokat.
A Müpa Budapest - Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató közhasznú Nonprofit Kft. tűzvédelmi feladatainak
végzésére önálló tűzvédelmi szervezet nincs, a feladatokat minden dolgozó a munkaköri feladataihoz
kapcsolódóan a tűzvédelmi szabályzatban meghatározott körben köteles ellátni.
A tűzvédelmi feladatok ellátása során különös felelősség és feladatmennyiség hárul: az ügyvezetőre, a rendezőkre,
a felelős helyszíni műszaki vezetőre, a biztonsági szolgálat vezetőjére, és a rendezvény lebonyolítását felügyelő
és biztosító biztonsági személyzetre.
A szabályzat ezen passzusában felhívom a figyelmét minden munkavállalónak, hogy a szabályzatban foglaltak
megszegése az 2012. évi. I. törvény rendelkezései értelmében rendkívüli felmondással járhat.
„2012. I. Tv. 78 (1) A munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással
megszüntetheti, ha a másik fél
a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős
mértékben megszegi, vagy
b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.”
A Müpa Budapest - Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft dolgozói a tűzvédelmi
szabályzatban foglaltak szándékos, vagy gondatlan megszegéséből eredő szabálysértésekért anyagi felelősséggel
tartoznak az érintett hatóságok ellenőrzése során kiszabott bírságok tekintetében.
A rendezvény területén tevékenységet végző külsős vállalkozók, társaságok, jogi személyiségek, vendéglátó
és/vagy kereskedelmi egységet üzemeltető magán és jogi személyek a szabályzatban foglaltak szándékos, vagy
gondatlan megszegéséből eredő szabálysértésekért büntetőjogi felelősséggel tartoznak az érintett hatóságok
irányában, valamint a hatóságok ellenőrzése során anyagi felelősséggel tartoznak a kiszabott bírságok tekintetében.
A Müpa Budapest - Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetője által
meghatalmazott személy jogosult a fentebb felsorolt külsős – szerződéses vállalkozások tevékenységének azonnali
szüneteltetésére, megszüntetésére, amennyiben a szabályzatban foglaltakat megszegik, és/vagy veszélyeztetik a
tűzvédelmi szempontból biztonságos működést.
Budapest, 2016. november 22.

..................................................................
Felelős rendezvényszervező
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Rendezvény bemutatása
Rendező és adatai
A rendező szervezet neve, székhelye
Név:
Székhely:
Képviseli:
Telefon száma:
Fax száma:
Helyszíni képviselő (1)
Telefonszáma:
Helyszíni képviselő (2)
Telefonszáma:

Müpa Budapest - Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató
Közhasznú
Nonprofit
Kft
(továbbiakban:
Müpa
Budapest Nonprofit Kft.)
1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.
Káel Csaba, vezérigazgató
(1) 555-3000
(1) 555-3305
Szomolányi Janina
(30) 817 2728
Szabó Antal
(30) 557 6856

A kérelmező cégjegyzékszáma vagy vállalkozói nyilvántartási száma vagy bírósági nyilvántartásba
vételi száma
Cégjegyzék száma:
01-09-699056
Adószáma:
12697715-2-43
Statisztikai jele:
12697715-9001-572-01
A rendezvény megnevezése
Recirquel Új Cirkusz Társulat
A rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezése
A rendezvényen jazz-zenészek, énekesek és cirkuszművészek előadásában varieté
műsor.
A rendezvény gyakorisága, megtartásának napja, kezdésének és befejezésének időpontja
Alkalmi rendezvény, a mellékelt programterv szerint
Sátor üzemeltetési idő: 2016. december 4-31.
Építés
Bontás

2016. november 25- december 3.
2017. január 2-8.

A rendezvény helyszínéül szolgáló ingatlan címe, alapterülete
Ingatlan címe:
Használt terület:

1095 Budapest, Komor Marcell u. 1. (Müpa melletti zárt parkoló területe)
Hozzávetőlegesen 600 m2

A rendezvény befogadóképessége
A rendezvény befogadóképessége: 400 fő
A rendezvénytartás megszűnésének időpontja
A rendezvénysorozat 2016. december 31-én, 00.00 órakor fejeződik be.
A rendezvény
Területhasználat jogcíme
A rendezvénynek helyet adó ingatlant bérleti szerződéssel használja a rendezvény szervezője.
Helye és közvetlen környezete
A rendezvény helyszínéül a Budapest, Komor Marcell u. 1. szám alatt található Művészetek
Palotája melletti felszíni gépjárműparkoló területe. A használaton kívüli parkoló rész
mobilkerítéssel lehatárolt és járőrrel őrzött rész, mely nem képezi a rendezvény területét.
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Megközelítés normál helyzetben
A rendezvény helyszíne megközelíthető gyalogosan és tömegközlekedéssel egyaránt.
Gyalogosan a Soroksári út valamint a Lechner Ödön sétány, a Vágóhíd utca, valamint a Komor
Marcell és Thék Endre utcák irányából is. Tömegközlekedéssel villamos és busszal, a Boráros
tér és Csepel-sziget viszonylatában közlekedő HÉV járműveivel, valamint a Közvágóhíd és
Ráckeve viszonylatában közlekedő HÉV járműveivel.
A rendezvényre gépjárművel érkező vendégek a helyszín szomszédságában, a Művészetek
Palotája épületének mélygarázsában, a személygépkocsi parkolására szolgáló területet vehetik
igénybe. A rendezvény sátor kiszolgálását végző gépjárművek behajtása és parkolása külön
engedély alapján elkerített részen történik. A kiszolgálást végző gépjárművek a teherbejárón
keresztül, külön fenntartott helyre parkolhatnak.
Megközelítés veszélyhelyzetben
A rendezvény helyszíne egy esetleges veszélyhelyzet esetén a Soroksári út – Lechner Ödön fasor
irányából megközelíthető, az ott szolgálatot teljesítő személyzet gondoskodik a forgalom
korlátozásáról és a mentésben résztvevő járművek zavartalan közlekedéséről.
A rendezvény területén az útvonalak alkalmasak a mentésben résztvevő gépjárművekkel való
közlekedésre. Az útvonalak teljes szélességében biztosítottak a rendezvény ideje alatt,
semminemű telepített építmény, eszköz, felszerelés, reklám nem kerül kiépítésre.
Vészhelyzet esetén a biztonsági személyzet gondoskodnak az útvonalak biztosításáról.
Térkép
Az esemény megszervezés során több térkép is készül, melyen a legfontosabb információk
kerülnek feltüntetésre. A térképek Mellékletben találhatóak.
Térképtípusok:
Áttekintő program térkép
Tűzvédelmi térkép a menekülési utakkal
Jogszabályi környezet
A rendezvényre vonatkozó legfontosabb jogszabályok az alábbiak:
A tűzvédelmi és vészhelyzet kezelési szabályzat tartalmazza az 1996 évi. XXXI. Tv. a tűz elleni
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel
hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat, a 30/1996. (XII. 6.) a tűzvédelmi szabályzat
készítéséről valamint a 9/2015. (III. 25) a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az
önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az
ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai
képzéseiről szóló jogszabályokban meghatározott követelményeket.
Tűzvédelmi Műszaki Irányelv - Szabadtéri Rendezvények
A mentésről szóló 5/2006. (II.7.) EÜM rendelet.
A betegszállításról szóló 19/1998. (VI.3.) NM rendelet.
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.
évi CXXXIII. törvény.
A mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet.
MSZ EN 13200-6:2006 Nézőtéri berendezések. 3. rész: Elválasztóelemek. Követelmények
(angol nyelvű)
MSZ EN 13200-6:2013 Nézőtéri berendezések. 6. rész: Szétszerelhető (ideiglenes) lelátók
(angol nyelvű)
MSZ EN 13782:2006 Ideiglenes szerkezetek. Sátrak. Biztonság
MSZ EN 14115:2002 Textíliák. Védőtetők, nagy sátrak és hasonló termékek anyagainak égési
viselkedése. Gyúlékonyság (angol nyelvű)
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MSZ CWA 15902-2:2009 Színpadok és egyéb előadó-művészeti létesítmények emelő- és
teherhordó berendezései. 2. rész: Alumínium és acél rácsos tartók, oszlopok tervezési, gyártási
és használati előírásai
MSZ CWA 15902-1:2009 Színpadok és egyéb előadó-művészeti létesítmények emelő- és
teherhordó berendezései. 1. rész: Általános követelmények (az alumínium és acél rácsos tartók,
oszlopok kivételével)
MSZE 24205-1:2012 Előadó-művészeti létesítmények. 1. rész: Általános tervezési előírások
MSZ EN ISO 7010:2013 Grafikus szimbólumok. Biztonsági színek és biztonsági jelzések.
Regisztrált biztonsági jelzések
MSZ ISO 16069:2009 Grafikai jelképek. Biztonsági jelek. Menekülési útirányt jelző rendszerek
(SWGS-ek)
MSZ 1600-13:1982 Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű
erősáramú villamos berendezések számára. Színházak és hasonló kulturális létesítmények
MSZ HD 60364-7-717:2010 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-717. rész: Különleges
berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Mobil vagy szállítható egységek
(angol nyelvű)
MSZ HD 60364-7-740:2007 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-740. rész:
Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Vásárokban,
vidámparkokban és cirkuszokban lévő szerkezetek, szórakoztató eszközök és pavilonok
ideiglenes villamos berendezései
MSZ HD 60364-7-714:2013 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-714. rész: Különleges
berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Szabadtéri világítóberendezések
(angol nyelvű)
MSZ 2364-711:2003 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-711. rész: Különleges
berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Kiállítások, bemutatók és standok

Program
Program általános ismertetése
A rendezvény részletes programterve Mellékletben található.
Kiegészítő programok
A dokumentum készítésekor nem áll rendelkezésünkre információ a Művészetek Palotája
területén rendezvényünkkel egy időben folyó egyéb eseményekről
Kiemelt programok
A rendezvényen
igényelnének.

nincsenek

kiemelt

programok,

melyek

különleges

kezelést

A rendezvény látogatottsága
Várható nézőszámok időszakos felosztásban
A vendégek egy jelentős része a színpadi esemény lezajlását követően, hagyja el a
helyszínt az esti/hajnali órákban. Ez egy nagyobb látogatói hullámot jelent, de már a
rendezvény terület elhagyásának tekintetében. Végül a rendezvény teljes lezajlását
követően a folyamatosan, és időszakosan a rendezvény területén tartózkodók egyaránt
elhagyják a területet, mely ismét egy intenzívebb időszak, a terület elhagyásának
tekintetében.
A rendezvény napi egyidejű maximális látogatószáma hozzávetőlegesen 430 fő.
Demográfia adottságok
Az eseményre látogatók főleg magyar állampolgárok, de számos vendég érkezhet
különböző országokból is. A rendezvény vendégkörét döntően a 18-40 év közötti
korosztály alkotja.
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Belépés a rendezvényre
A rendezvény kiemelet programjaira a vendégeket előzetes jegyvásárlás után jogosultak
a bejutásra. Az eladott belépőjegyek alapján meghatározható, hogy az előadáson
mennyien tartózkodnak a rendezvény területén.
A rendezvénysorozat egyes napjain a belépés ingyenes, a Mellékletben megtalálható
program alapján, figyelemmel tartva a sátor befogadóképességét.
Infrastruktúraismertetés
Közművek bemutatása (Közműnyitó és elzáró berendezési eszközök)
A rendezvényen telepített elektromos hálózat kisfeszültségen (0,4kV) biztosított, az adott
végpontokra is így kerül kiépítésre az elektromos energia ellátás. Az elektromos hálózat
tűzeseti főkapcsolója a térképen jelezve található.
A rendezvényen vezetékes gáz használat nem történik
Használt rendezvénytechnikai elemek
Az esemény egy 26,0 m átmérőjű (30,0 x 4,0 x 12,0 m) ponyvaszerkezetű építményben
kerül megtartásra, egy telepített színpaddal.
A rendezvény szervezői megkövetelik, hogy az eseményen csak olyan eszköz kerülhessen
felállításra, ami megfelel a mindenkor hatályos magyar jogszabályi előírásoknak, különös
tekintettel a 7/2007. (I. 22.) GKM rendeletnek a mutatványos berendezések
biztonságosságára vonatkozó irányadó rendelkezéseiről. Az esemény nyitását
megelőzően a rendezvény szervezői, szakértők segítségével, szemlét tartanak, ahol
szemrevételezik, hogy az említett rendeletben leírtaknak megfelelőek-e a felállítani
kívánt szerkezetek, rendelkeznek-e a szükséges dokumentációkkal, valamint, hogy a
kivitelezés során betartották-e az adott eszköz dokumentációjában foglalt előírásokat. A
műszaki átvételről jegyzőkönyv készül, ami tartalmazza az esetleges észrevételeket, és az
észrevételekkel kapcsolatos teendőket.
Biztonságtechnikai infrastruktúra
A rendezvényen élőerős biztonsági őrzés a biztonságvédelem alapja, mellyel
párhuzamosan a közlekedés korlátozásáról, a vendégek elől elzárt területekről, valamint
a teljes rendezvényterület körbekerítéséről ideiglenesen telepített mobil kerítések és
terelő elemek gondoskodnak.
Kritikus infrastruktúra
A rendezvénnyel érintett területen nem található kritikus infrastruktúra.
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Fontosabb közreműködők
Biztonsági szolgálat
A rendezvényt biztosító cég
Cégnév:
VALTON Security Kft.
Székhely:
1111 Budapest, Fehérvári út 126-128.
Adószám:
10977956-2-43
Cégjegyzék szám:
Cg. 01-09-355399
Képviseli:
Varga Lajos , ügyvezető igazgató
Helyszíni felelős személy: Massányi Péter
Telefonszám:
(30) 3715 883
Tűzvédelmi szaktanácsadó
Cégnév:
Székhely:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Telefonszám:
Képviseli:

7
Fire Safety Events Kft.
9400 Sopron, Deákkúti út 16.
24364096-2-08
Cg.: 08-09-025148
(20) 9724-075
Gyenge Koppány

Adatkezelési nyilatkozat
Jelen „Tűzvédelmi Szabályzat és Tűzriadó terv” bizalmas adatokat tartalmaz, felhasználása,
sokszorosítása, a Müpa Budapest Nonprofit Kft. írásos engedélye nélkül szigorúan tilos. Az
adatkezelésben irányadó az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról rendelkező törvény.
Biztonsági terv elérhetősége
Jelen „Tűzvédelmi Szabályzat és Tűzriadó terv” elérhető és megtekinthető a Müpa
Budapest Nonprofit Kft. székhelyén, előzetes egyeztetést követően, illetőleg a rendezvény ideje
alatt a műszaki vezetőnél.
A rendezvény kapcsán elérhető fontosabb információk a közönség részére
A rendezvényről bővebb információt a látogatók a https://www.mupa.hu/program/recirquelujcirkusz-tarsulat-parizs-ejjel-2016-12-06_19-00-mupa-sator weboldalon és az esemény
ingyenes műsorfüzetéből tudhatnak meg. Az érdeklődők saját biztonságukról, az érvényes
házirendről, valamint a programokról is ezen felületek adnak bővebb felvilágosítást.
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Katasztrófavédelmi és Tűzvédelmi feladatok (Tűzvédelmi szabályzat)
Az 1996. évi XXXI. Tv. 19. § (1) a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi
személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a
munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha
ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a magas kockázati
osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben és kereskedelmi szálláshelyeken
tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.
(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik (a munkavégzésben
részt vevő családtagjaik) a jogszabályokban meghatározott előírások szerint végezzék a tevékenységüket
vagy a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék
és megtartsák.
A 9/2015 (III.25) BM rendelet 7. § (6) A munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több
munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető
gazdálkodó szervezet esetén, ahol középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy
alkalmazását írja elő a rendelet, a tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintű tűzvédelmi
szakképesítéssel rendelkező személy készítheti el. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű
tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, a tűzvédelmi oktatást kizárólag
felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy tarthat.
Tűzvédelmi feladatok meghatározása
Felelős rendezvényszervező tűzvédelmi feladatai
A rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok maradéktalan betartásáért és betartatásáért
az ügyvezető és a felelős rendezvényszervező a felelős, mely feladatok ellátását:
a) a rendezésért és kivitelezésért felelős személy
b) a helyszíni biztonsági vezető
c) az egyes munkaterületek vezetői és helyetteseik,
irányításával, a munkakörükhöz kapcsolódó tűzvédelmi feladatok ellátásának számonkérésével
biztosítja, végzi.
Az irányítása alá tartozó létesítmény, szabadtér, rendezvény helyszínen az alkalmazott technológiai
rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével és fejlesztésével összhangban gondoskodik a
jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározott követelmények
megtartásáról, valamint a tevékenységi körrel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzéséről, és
elhárításának feltételeiről.
A rendezvény lebonyolításáért felelős vezető révén, a munkavégzésükhöz szükséges feltételek
biztosításával, érvényt szereztet a rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi jogszabályi előírásoknak.
A Müpa Budapest Nonprofit Kft.irányítása alá tartozó rendezvény helyszínen és a hozzá kapcsolódó
területeken elhelyezkedő építmények helyiségeire vonatkozó általános tűzvédelmi szabályokat
meghatározza, a veszélyhelyzet kezelési dokumentációt kiadja.
Gondoskodik arról, hogy az építményeket, építményrészeket, helyiségeket, műtárgyakat, szabadtereket
csak a megállapított rendeltetésnek megfelelően használják.
Intézkedik a vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések írásbeli meghatározásáról.
Pirotechnikai anyagok használatát megelőzően (pl.: tűzijáték) kezdeményezi a hatósági engedélyezési
eljárást, vagy intézkedik a tűzijáték lebonyolítója felé annak lefolytatására.
Épületrész, helyiség, terület bérbeadása esetén, a bérbevevővel kötött szerződésben rögzíti, hogy a
tűzvédelmi előírásoknak (használati szabályoknak) való érvényszerzés milyen mértékben képezi a
bérlő, használó illetve a bérbeadó feladatát..
Szükség szerint, de legalább a rendezvény szervezésének megkezdése előtt beszámoltatja az előzőekben
felsorolt felelős vezetőket a tűzvédelmi helyzet alakulásáról, az elvégzendő feladatokról, és amennyiben
szükséges intézkedést tesz – felelős személy és határidő megjelölésével – a hiányosságok
megszüntetésére a tűzvédelmi helyzet javítására.
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A tűzvédelmi szabályzat felülvizsgálatáról és átdolgozásáról az általa megbízott tűzvédelmi
szaktanácsadó, intézkedik a tűzvédelmet érintő változás estén, úgy hogy az mindenkor naprakész
legyen.
A szabályzatban meghatározott tűz esetén végzendő feladatok oktatásáról az érintetteknél a rendezvény
megkezdése előtt, a 9/2015 (III.25) rendelet szerinti legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel
rendelkező személy, gondoskodik a Müpa Nonprofit Kft. alkalmazásában lévők (rendezvény
szervezésében résztvevők) valamint a rendezvény területén a biztonságtechnikai feladatokat ellátók
vezetőinek (biztonsági szolgálat) dokumentált tűzvédelmi oktatásáról.
A tűzvédelmi oktatást oktatási naplóban rögzíti a mellékletben foglaltak szerint, melyet a rendezvény
teljes időtartama alatt a helyszínen tart.
A tűzvédelmi oktatást oktatási naplóban rögzíti a mellékletben foglaltak szerint. A biztonsági
személyzet tűzvédelmi oktatásáról és annak dokumentálásáról a helyszíni biztonsági vezető
gondoskodik.
Intézkedik az egyéb a rendezvény területén munkát végző szervezetek és szolgáltatók tűzvédelmi
felvilágosításáról.
Tűzvédelmi ügyekben képviseli a vállalkozást, teljes hatáskörben eljár a tűzvédelmi hatósági és/vagy
szakhatósági ügyekben.
Gondoskodik a létesítmény/ek, szabad területek, rendezvényterületek tűzvédelmi használati
szabályainak betartásáról és betartatásáról, irányítja a dolgozók tűzvédelmi tevékenységét, felel a
tűzbiztonságért.
Biztosítja a tűzoltóság részére az ellenőrzés és a gyakorlatok tartásának lehetőségét.
Gondoskodjon arról, hogy a rendezvénnyel, annak helyszínével kapcsolatba kerülők a szabályzat rájuk
vonatkozó előírásait megismerjék. Ennek érdekében adjon tájékoztatást szóban, jelzőtáblával,
piktogramokkal vagy egyéb alkalmas módon.
Tartós távolléte esetén feladatait a helyettesítéssel megbízott személy látja el.
A felelős rendezvényszervező intézkedik a fellépők figyelmének felhívására, hogy a fellépők
semmilyen olyan magatartásra ne szólítsák fel a közönséget amely, tömegpánikot okoz, és emiatt emberi
élet vagy a testi épség veszélybe kerül. Valamint tájékoztatja őket arra, hogy amennyiben illetéktelen
személyeket hívnak fel a színpadra, az ott keletkezett sérülésekért a fellépők tagjai a felelősek,
egyebekben illetéktelen személyek a színpadon nem tartózkodhatnak.
A felelős gazdasági vezető tűzvédelmi, veszélyhelyzet-kezelési feladatai
Tervezi, és biztosítja a tűzvédelmi jogszabályi előírások érvényesítéséhez szükséges személyi és tárgyi
feltételeket.
A szükséges pénzügyi tervezéshez figyelembe veszi a műszaki jellegű feladatok ellátásával
meghatalmazott személy által előterjesztetteket.
Az épületrész, helyiség bérbeadása esetén, elkészíti a szerződéstervezetet, melyben rögzíti, hogy a
tűzvédelmi előírásoknak (használati szabályoknak) történő érvényszerzés milyen mértékben képezi a
bérlő, használó, illetőleg a bérbeadó feladatát.
Elvégzi az ügyvezető által meghatározott tűzvédelemmel összefüggő feladatokat.
A műszaki kivitelezésért felelős személy tűzvédelmi feladatai
Felel a létesítmények – a bérbe adott épületek, épületrészek, helyiségek esetében a szerződésben
foglaltak figyelembevételével – tűzvédelemmel összefüggő műszaki feladatainak tervezéséért,
végrehajtásáért, a hiányosságok megszüntetéséért, mindezek feltételeinek biztosításáért.
A tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenység bevezetésének tervezési fázisában kikéri arról a tűzvédelmi
szaktanácsadó véleményét.
Ellenőrzi/ellenőrizteti a tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörben dolgozók – amennyiben vannak
alkalmi munkát, karbantartást végzők – tűzvédelmi szakvizsga érvényességét. Külső cég által végzendő
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alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység esetén egyeztetést végez a feltételek meghatározása érdekében.
A munkavégzést csak az egyeztetés érdekében kiállított a melléklet szerinti írásos engedély láttamozása
után engedélyezheti.
Elvégezteti az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatokat, vezeti a nyilvántartásokat.
Vezeti a különböző tűzvédelmi nyilvántartásokat.
Tűzvédelmi probléma esetén intézkedik a hiányosság megszüntetése érdekében.
A felülvizsgálatok megtörténtét dokumentálja, a felülvizsgálatok végrehajtását ellenőrizteti, nem
megfelelő munkavégzés esetén intézkedik. Ellenőrzi a külső szolgáltatást végző szervekkel kötött
szerződésben foglaltak betartását.
A tűzoltó készülékek előírt időszakonkénti ellenőrzését, javíttatását legkésőbb a rendezvény
megkezdése előtt elvégezteti.
Az elektromos hálózat időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatát, első üzembehelyezési dokumentációit
legkésőbb a rendezvény megkezdése előtt elvégezteti, elkészítteti. Gondoskodik a vásárosok, árusok,
kiállítók által bérelt építmények felülvizsgálatainak elvégzéséről/elvégeztetéséről, továbbá
gondoskodik az abban feltárt hiányosságok megszüntetéséről a rendezvény megkezdése előtt.
Azokat a változásokat, amelyek a tűzoltást befolyásolhatják köteles szóban azonnal és írásban elektronikus úton- is bejelenteni az ügyvezetőnek és a biztonsági vezetőnek, valamint az illetékes
hivatásos tűzoltó-parancsnokságnak.
Építési engedélyhez kötött munkákat megelőzően elvégzi az építési engedélyezési eljárást, majd a
használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatását a Hangvető Zenei Terjesztő Társulás Kft.
ügyvezetőjének írásbeli jóváhagyásával.
Amennyiben valamely helyiségnek, épületnek, szabadtérnek a használatbavételi (működési)
engedélyében meghatározottaktól eltérő használata válik szükségessé, úgy annak megkezdése előtt
tájékoztatja a rendezésért felelős személyt és az ügyvezetőt, aki megteszi a szükséges intézkedéseket.
Érvényt szerez és szereztet a saját erőből végzett építmények, létesítmények, műtárgyak karbantartások,
építési engedélyhez nem kötött felújítások során a tűzvédelmi jogszabályi, szabvány előírásoknak.
Gondoskodik arról, hogy a rendezvény területén, csak a technológiához szükséges olyan készülék, gép,
berendezés, technológia kerüljön alkalmazásra, melynek használata tűz és/vagy robbanásveszéllyel nem
jár.
Minden új, és/vagy újonnan bevezetésre kerülő tűz-, vagy robbanásveszélyes gép, berendezés, eszköz,
anyag alkalmazása előtt intézkedik a szükséges engedélyek beszerzéséről és az engedélyben foglaltak
érvényesítéséről.
Gondoskodik:
a) a létesítmények, szabadterek tűzvédelmét szolgáló tűzvédelmi berendezések, készülékek,
felszerelések, technikai eszközök, üzemképes állapotban tartásáról.
b) a biztonsági és irányfény világítás mindenkori üzemképességének biztosításáról. A
vonatkozó jogszabályban meghatározott menekülési útirány jelző vizuális jelek
kihelyezéséről.
c) a tűzvédelmi szempontú felülvizsgálatok határidőre történő elvégeztetéséről, a feltárt
hiányosságok megszüntetéséről.
d) elősegíti a tűzvédelmi szempontú felülvizsgálatot végző külső szervezet, vagy személy
munkavégzését, biztosítja a munkavégzés feltételeit.
e) ütemezi, és elvégezteti (amennyiben a felülvizsgálattal egyidejűleg a felülvizsgáló azt nem
szüntette meg) az időszakos tűzvédelmi szempontú felülvizsgálatok szakanyagaiban rögzített
hiányosságok kijavítását, dokumentálja (igazolja) azt, külső szolgáltató által elvégzett
munkák esetén igazolást szerez be a hiányosságok megszüntetéséről.
Felel az épületgépészeti, gépészeti, villamos, gázüzemű, berendezések, eszközök, készülékek
kifogástalan, mindenkor működőképes állapotban tartásáért, a szerződéses szolgáltatók esetén
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megköveteli azt. A gépkönyvekben előírt felülvizsgálatok, karbantartások
meghibásodásuk esetén azok javíttatását megköveteli a tőle elvárható módon.

elvégeztetését,

Újonnan létesített épületgépészeti, tűzvédelmi, villámhárító, villamos, gépi berendezések, eszközök, és
gázüzemű berendezésekről, a meglévők átalakításáról, javításáról, szabvány szerinti kivitelezéséről, a
szabvány szerinti kivitelezést igazoló "kivitelezői nyilatkozatot" szereztet be.
Az olyan gépek, berendezések, eszközök használatát, üzemeltetését szünetelteti, melynél tűz vagy
robbanásveszély áll fenn vagy nem rendelkeznek a meghatározott megfelelőségi tanúsítványokkal,
felelős kivitelezői nyilatkozatokkal.
Gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó saját munkavállalók közül olyan tevékenységet mely
tűzvédelmi szakvizsgához kötött, csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával – és az egyéb szakmai
képesítési feltételeknek is megfelelő – rendelkező személy végezzen. A külsős szolgáltatóktól
megköveteli ezen tevékenység végzése esetén a tűzvédelmi szakvizsga meglétét.
Amennyiben tűzveszélyes tevékenység külsős szervvel, vagy személlyel kerül elvégeztetésre, úgy azt
melléklet szerinti előzetes írásos feltételek határozzák meg.
Gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó munkavállalók betartsák a tűzvédelmi előírásokat, a
technológiai utasításokat, a munkaköri feladataikhoz kapcsolódóan érvényt szereztessenek azoknak.
Intézkedést tesz a bármely módon tudomására jutó hiányosság megszüntetésére, amennyiben az a
hatáskörét meghaladja, úgy kéri a felelős szervező és/vagy az ügyvezető intézkedéstételét.
Havaria helyzetben, veszélyhelyzetben, katasztrófahelyzetben, tűzeset bekövetkezésekor és egyéb nem
várt esemény – eseménysor kapcsán segíti, támogatja a közreműködő mentő alakulatok munkáját.
Részt vesz és gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó dolgozók részt vegyenek a tűzvédelmi
oktatásokon, - az érintettek a tűzvédelmi szakvizsga előkészítő tanfolyamokon, szakvizsgákon – egyéb
tűzvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos gyakorlatokon.
Gondoskodik arról, hogy a tűzvédelmi oktatást kizárólag, a 9/2015 (III. 25.) BM rendeletben
meghatározottak alapján, felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy tarthatja meg.

Biztonsági szolgálat tűzvédelmi feladatai
A rendezvén ideje alatt folyamatosan ellenőrzi, ellenőrizteti a kijelölt közlekedési és/vagy menekülési
útvonalak megfelelő állapotát, valamint a tűzoltóság felvonulási útvonalait a rendezvény területén.
A készenlétben tartott tűzoltó és tűzvédelmi berendezések meglétét és üzemképes állapotát járőrözés
közben köteles ellenőrizni, amennyiben rendellenességet tapasztal a készülék, berendezés cseréjéről az
műszak vezetőn keresztül intézkedik.
A kijelölt közlekedési útvonalak biztosításáról gondoskodik.
Gondoskodik az irányítása alatt lévő biztonsági személyzet, dolgozók tűzvédelmi oktatásáról,
intézkedik a tűzvédelmi szabályzatban és jelen dokumentációban foglaltak megismertetéséről.
Gondoskodik, hogy a tűzvédelmi oktatást a 9/2015. (III. 25) rendelet alapján legalább középszintű
szakképesítéssel rendelkező személy végezze, dokumentálja.
Tűz keletkezésének veszélye esetén az elhárításhoz szükséges intézkedések megtétele a műszaki vezető
tájékoztatása azonnal!
Tűz esetén a tűzoltás vezető irányítása és utasítása szerint tevékenykedik, vele együttműködve. Elősegíti
a tűz oltásában ténykedők munkáját.
A beosztása alatt lévő dolgozóktól, illetve az irányítása alatt álló területen tartózkodóktól – szórakozók,
vendégek, stb. – megköveteli a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak rájuk vonatkozó részeinek
betartását.
A helyszíni felelős biztonsági vezető, szektor/csoportvezetők folyamatosan ellenőrzi/k, és egyben
felel/nek, hogy a rendezvényen és azon belül az egyes lelátókon tartózkodók száma ne haladja meg a
megengedett maximális befogadóképességet. Intézkedik, hogy minden 200 főre, aki a rendezvényen
részt vesz, legalább 1 fő biztonsági személyzet biztosítva legyen.
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Kifejezetten felügyeli és ellenőrzi – azért felelősséggel tartozik – hogy az egyes lelátó szekciókban az
egyszerre egy időben benn tartózkodható létszám felett ne történjen beengedés.
Felügyeli és szükség esetén intézkedik arról, hogy a lelátókon ne legyen nagyobb a dinamikus terhelés
a megengedettnél. A terhelhetőségért a lelátó felelős kivitelezője az első számú felelős személy, ezen
személy iránymutatásait kell a biztonsági szolgálatnak figyelembe venni, és aszerint intézkedni.
A rendezvény idején ellenőrzi az irányítása alá tartozó biztonsági személyzet tevékenységét, esetleges
tűz esetén irányítja és koordinálja a kiürítést.
A rendezvények ideje alatt többször meggyőződik a kiürítési útvonalak megfelelő állapotáról, a
kijáratok megközelíthetőségéről és nyitható állapotáról, kiemelt figyelmet fordít az ellenőrzések során
az oldható kötésű menekülő kapuk/kerítéselemek oldhatóságának biztosítottságáról.
A rendezvényen résztvevő vendégek tűzvédelmi szabályszegései esetén gondoskodik annak
megszüntetéséről.
Gondoskodik meghatározott rendészeti tárgyú feladatainak, a mellékelt biztonsági tervfejezetben foglalt
biztonságtechnikai protokolloknak a végrehajtásáról.
Dolgozók, alkalmi munkavállalók és a biztonsági személyzet tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai
Az alkalmi munkavállalók, a biztonsági szolgálat, és a nem a rendezvényszervező közvetlen
munkavállalóinak tűzvédelmi oktatása, illetőleg a rájuk vonatkozó tűzvédelmi feladatok ismertetése az
őket alkalmazók kötelezettsége és felelőssége.
Munkaköréhez tartozó területen a napi munkavégzésük során minden dolgozó köteles betartani a
tűzvédelmi szabályzat előírásait.
Köteles a szabályzatban foglaltakat a rendezvényen tartózkodókkal, vendégekkel betartatni.
A tűzvédelmi eszközök hozzáférhetőségének biztosítása minden körülmények között.
A tűzvédelmi eszközök használatát köteles megismerni.
Tűzvédelmi oktatáson köteles részt venni.
A rendelkezésére bocsátott eszközöket, gépeket (főleg az elektromos gépeket) munkakezdés előtt a
kezelési utasításnak megfelelően megvizsgálni, azokat rendeltetésszerűen használni.
Munkahelyén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.
Tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet csak érvényes szakvizsgával rendelkező személy
végezhet.
Tűz keletkezésének veszélye esetén az elhárításhoz szükséges intézkedések megtétele a biztonsági
vezető azonnali tájékoztatásával.
Tűz esetén a Cselekvési Terv, valamint a Szabályzat, tűzesetén elvégzendő feladatok részben foglaltak
szerint tevékenykedni.
Köteles betartani a tűzvédelmi szabályzatban, technológiai utasításokban, a gépek, készülékek
használati-kezelési utasításaiban foglaltakat, a tűzvédelmi oktatáson, szakvizsga előkészítő
tanfolyamokon elhangzottakat.
A napi munkavégzés, a munkaidő befejezésekor elvégzendő feladatok végrehajtása.
Egy esetlegesen elvégzendő alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt kérni a feltételek
előzetesen írásban történő meghatározását, az arra illetékes vezetőtől.
Betartani, hogy jogszabályban előírt tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi
szakvizsgával, hegesztést ezen túlmenően hegesztői képesítéssel is rendelkező személy végezhet, egyéb
tűzveszélyes tevékenységet pedig csak az arra vonatkozó tűzvédelmi oktatásban részesült dolgozó
végezzen.
A tűzjelzéssel, tűzoltás előkészítésével, az oltással kapcsolatos feladatok végrehajtása.
Bármilyen, a tűzvédelmi helyzetre is kiható változás, tűzvédelmi szempontú hiányosság azonnali
jelzése a munkahelyi vezető felé a hiányosság megszüntetése érdekében.
A tűzvédelmi oktatásokon, szakvizsgákon történő részvétel, aláírásukkal történő igazolása.
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Lelátókra a lelátót építőkre és azt felügyelőkre vonatkozó alapvető szabályok
Feleljen meg a mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet
előírásainak. A rendelet értelmében a lelátó III. veszélyességi osztályba tartozik, mely szerint 3 évenként
szükséges a felülvizsgálata. Rendelkezzen érvényes ÉMI által végzett felülvizsgálattal és TÜV-SÜD
tanúsítvánnyal.
Köteles a rendezvény megkezdése előtt a megfelelőségi tanúsítványt és az érvényes felülvizsgálati
dokumentációkat a rendezvényszervezőnek átadni, azt a rendezvény ideje alatt folyamatosan a helyszínen
tartani.
Feleljen meg kialakítása és használata tekintetében az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel hatályba léptetett
Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt követelményeknek. (Különösen az éghetőség, kiüríthetőség
és a villámvédelem tekintetében.)
Feleljen meg az MSZ 13200 szabványsorozat műszaki követelményeinek, kifejezetten az MSZ 13200-6
„Nézőtéri berendezések szétszerelhető ideiglenes lelátók” és az MSZ 13200-1 „Nézőtéri berendezések
nézőtéri terület elrendezése” szabvány követelményeknek.
A fentiek megfelelőségét, hitelt érdemlő módon igazolni kell a rendezvény megkezdése előtt, mely
igazolást a rendezvény teljes időtartama alatt e helyszínen kell tartani.
A lelátók kiépítését követően:
- Felelős kivitelezői nyilatkozat benyújtása szükséges.
- Befogadóképes létszámra tervezett terhelhetőségre vonatkozó nyilatkozat benyújtása szükséges
- Dinamikus és statikus terhelhetőségre vonatkozó nyilatkozat benyújtása szükséges
Ezen nyilatkozatokat a rendezvény megkezdése előtt a felelős rendezvényszervező részére át kell adni és
a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen kell tartani.
A rendezvény tartása során a lelátókat műszaki, terhelhetőségi, kiürítési szempontból minden nap a
vendégek beengedése előtt felül kell vizsgálni, a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni. A lelátóra
személyeket felengedni tilos, amíg a napi felülvizsgálat nem történt meg, vagy az esetlegesen feltárt
hiányosság nem került megszüntetésre.
A napi felülvizsgálatokat dokumentálni kell, melyről szóló dokumentumot az aznapi rendezvény
megkezdése előtt a felelős szervezőnek át kell nyújtani.
Bármely a lelátó szerkezeti meghibásodásával kapcsolatos bejelentést kellő komolysággal kell vizsgálni,
minden erre irányuló bejelentés esetén a lelátó kiürítését el kell végezni.
A lelátók felügyeletére arra megfelelő jogosultsággal rendelkező személy folyamatos jelenlétét biztosítani
szükséges.
Vendégekre, látogatókra vonatkozó tűzvédelmi szabályozás
Kötelesek betartani a táblákon, piktogramokon feltüntetett tűzvédelmi előírásokat. Kötelesek a
biztonsági személyzet, a szervezők, a rendezvény területén dolgozók tűzvédelmi utasításait,
felszólításait betartani, annak maradéktalanul eleget tenni.
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Rendezvényhelyszínekre vonatkozó tűzvédelmi szabályzat
Helyiségekre, technológiákra, építményekre, szabad terekre vonatkozó tűzvédelmi használati
szabályok:
Ponyvaszerkezetű építmények telepítése
Tömegtartózkodású ponyvaszerkezetű építmények
A ponyvaszerkezetű építmény tartószerkezetére vonatkozó minősítés (ÉMI, CE, ETA), mely legalább
A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú legyen. A tűzvédelmi besorolási osztályokra vonatkozó szempontokat
az MSZ EN 13501-1 szabvány tartalmazza. (Az A1 és A2 besorolási osztály nem éghető, illetőleg csak
nyomokban tartalmaz éghető anyagokat, kategóriát jelent.)
A ponyvahéjazat anyagára vonatkozó minősítés, mely legalább B-s2, d0 tűzvédelmi osztályú legyen, ha
az építmény 2000 főnél nagyobb befogadóképességű. Ha az építmény befogadóképessége nem haladja
meg a 2000 főt, akkor legalább C-s2, d0 követelményt kell teljesítenie. (A besorolási osztály a héjazat
tűzvédelmi kategóriáját, a füstfejlesztő képességi kategóriáját és az égve csepegési kategóriáját jelenti.
Jelen esetben a B és C jelölés nehezen éghető, az s2 jelölés közepes füstképződést jelent, a d0 pedig
nem égve csepegő tulajdonságot jelenti.) Ezen tanúsítványokat előzetesen be kell kérni a sátor szállító
szolgáltatóktól.
A ponyvaszerkezetű építmények maximális megengedett alapterülete, 6000 m2 , ha a ponyvahéjazat
anyaga legalább B-s2, d0, 4000 m2, ha a ponyvahéjazat anyaga legalább C-s2, d0 vagy 1000 m2 egyéb
ponyvahéjazat esetében.
A kijáratoknál küszöb, szintkülönbség, vagy bármilyen biztonságos haladást akadályozó kialakítás nem
valósítható meg.
A ponyvaszerkezetű építményekben menekülési útirányjelző táblákat kell kialakítani, mely egyértelmű
vizuális jeleket közöl a menekülés lehetséges irányairól. A táblák megvilágításáról gondoskodni kell.
Áramkimaradás esetén is biztosítani kell legalább 1 lux fényerősségben a meneküléshez szükséges
minimális láthatóságot.
Az építményt villámvédelmi rendszerrel kell ellátni.
A ponyvaszerkezetű építményre vonatkozó időjárási viszontagságoknak történő ellenállási képességre
vonatkozó minősítéseket, nyilatkozatokat be kell szerezni és a rendezvényen a rendezvényszervezőnél
kell tartani, kiemelten fontos:
Széllökésekre való ellenállási képesség km/h-ban megadva, illetőleg milyen intézkedések
foganatosítása szükséges szélsőséges széllökések során (Pl: széllökések irányában nyílások
zárása stb.)
Jelentős csapadék hullása, jégeső esetén a szerkezet ellenálló képessége
A ponyvaszerkezetű építmények során alvállalkozóként és dolgozóként kizárólag olyan személy
tevékenykedhet a rendezvények területén, akik tűz-és munkavédelmi oktatásban részesültek.
A ponyvaszerkezetű építményeket a gyártói műszaki leírásokban, műszaki specifikációkban
meghatározottak szerint kell megépíteni.
A sátrak, ideiglenes szerkezetek feleljenek meg az MSZ EN 13782:2006 szabványban előírtaknak.
A sátrak felépítését követően a felelős kivitelezői nyilatkozatot be kell nyújtani, mely tartalmazza:
Az érintett jogszabályoknak és műszaki előírásoknak történő megfelelőséget
Az építésért felelős kivitelezők nevét és személyes adatait
A gyártói előírásoknak történő megfelelést
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Az érintett szabványban a biztonságra megfogalmazott követelmények teljesülését
A sátorban kialakított színpadokon minden megkezdett 50 m2 alapterület után 1-1 db érvényes
felülvizsgálattal rendelkező tűzoltó készüléket kell készenlétbe helyezni. A tűzoltó készülék MSZ EN
3 szabvány szerint gyártott „A, B, C” típusú legalább 34A oltásteljesítményű, 6 kg töltet súlyú legyen.
Az elektromos berendezések tűzvédelmi és érintésvédelmi felülvizsgálatát el kell végeztetni.
A rendezvények tartása során legalább 1 fő ügyeletet kell tartani, az ügyeletes elérhetőségét a
rendezvény megkezdése előtt be kell nyújtani.
A ponyvaszerkezetű építményre vonatkozó megfelelőségi tanúsítványt be kell szerezni.
A ponyva szerkezetű építmény 7/2007 (I. 22.) GKM rendelet szerinti üzemelési naplóját a helyszínen
kell tartani.
A sátor fűtésére kizárólag, olyan fűtési rendszer/eszköz üzemeltethető, amely környezetére gyújtási
veszélyt nem jelent, rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
A sátor fűtésére alkalmazott kéményes gázolajos hőlégfuvó részletes leírása a Mellékletben
megtalálható.
A sátorban világításra csak villamos energia alkalmazható. Az elhelyezésre kerülő villamos
berendezések és szerelvények a vonatkozó előírásoknak megfelelően kerülnek kialakításra. A sátron
belül elhelyezett villamos berendezések központilag és szakaszosan is leválaszthatónak kell lennie.
A sátorban gépi berendezés csak akkor telepíthető, ha az a közvetlen környezetre tűzveszélyt nem jelent.
A tömegtartózkodású rendezvénysátor használata:
Zenekari előadás, vagy egyéb rendezvény során füst, ködfejlesztő berendezések használata
megengedett az alábbiak betartása mellett:
Füstfejlesztő berendezést használni, kizárólag olyan típusút lehet, mely hideg füstöt
bocsájt ki. A füstfejlesztő berendezés biztonságos működését minden beüzemelés
előtt ellenőrizni kell, mely terjedjen ki kifejezetten az alábbiakra:
Elektromos kábelrendszer, dugó
Folyadék tartály
Üzemszerű felmelegedés
A berendezés éghető anyagoktól mentes környezete
A füstfejlesztő berendezésbe kizárólag a gyártó által előírt füstképző folyadék használható.
Minden töltés előtt alaposan meg kell győződni arról, hogy a megfelelő folyadék kerül-e az
eszközbe betöltésre. A folyadékok biztonságtechnikai adatlapját a tűzvédelmi dokumentációhoz
mellékelni kell, azokat meg kell őrizni.
Olyan folyadék nem használható, melyről egyértelműen nem megállapíthatóak az anyagra
jellemző tulajdonságai. (éghetősége, egészségre gyakorolt hatásai, oltási módjának lehetősége).
A füstgépet úgy kell elhelyezni, hogy esetleges túlmelegedés esetén se jelentsen környezetére
gyújtási veszélyt. Túlmelegedés esetén a berendezést azonnal le kell állítani és az elektromos
hálózatról le kell választani. A berendezést védett helyen kell elhelyezni.
A füstgépet csak fokozott óvatossággal lehet használni. Akkora mennyiségben bocsájtható ki füst,
mely mennyiség az esetleges biztonságos menekülést nem befolyásolja hátrányosan, vagyis csak
szakaszosan működtethető és semmilyen körülmények között nem telítődhet füsttel a sátor. A
helyiségben kiépített menekülési útirányjelző rendszer, a tűzjelző és tűzoltó berendezéseket jelölő
piktogramok láthatóságát folyamatosan biztosítani kell.
Pirotechnikai anyagok használata, tűzveszélyes tevékenység végzése nem történik.
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A villamos, erősítő berendezéseknél az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas MSZ EN 3 szabvány
szerint gyártott 6 kg töltet súlyú porral oltó tűzoltó készüléket tartunk készenlétben.
A közlekedési utakat, bejáratokat mindig szabadon maradnak.
A sátor oldallapjain kialakított ki-, és bejárati nyílásokat állandóan nyitható állapotban tartjuk.
A sátorban a rendezvény idején az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket
könnyen hozzáférhető és mindenki által jól látható helyen elhelyezünk.
A sátor mellett tűzrakó helyet kialakítani és használni tilos.
Színpad
A felépítendő díszletekkel kapcsolatosan a következő nyilatkozatokat kell mellékelni:
•
Éghető anyagok, égéskésleltetésének elvégzéséről kivitelezői nyilatkozatát
•
Éghető anyagok tűzvédelmi megfelelőségi igazolását
•
Díszlettervező kivitelező nyilatkozatát
•
Elektromos szerelési nyilatkozatot
Előadások, rendezvények alatt használni kívánt füstöt kibocsátó berendezés működtetéséhez, vagy nyílt
lánggal járó tevékenység végzéséhez tűzvédelmi engedélyt kell kérni a műszaki vezetőtől. Az
engedélyben előírtakat maradéktalanul végre kell hajtani.
Előadások ideje alatt illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak a színpadon.
Előadás befejezésével a nézők, művészek és műszaki dolgozók eltávozása után a biztonsági személyzet
köteles átvizsgálni a színpadot és a hozzá tartozó technikai helyiségeket.
Ellenőrzésük során kötelesek megszüntetni minden olyan szabálytalanságot, amely tűz okozója lehet.
A színpadon, illetőleg a színpadhoz tartozó területen tartott rendezvények alkalmával a világosító,
hangosító és képtechnikai helyiségekben, eszközöknél csak az oda beosztottak tartózkodhatnak.
A színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű, MSZ EN 3 szabvány
szerinti, érvényes felülvizsgálattal rendelkező tűzoltó készüléket kell készenlétben tartan.
A színpad alatt tárolni és raktározni tilos.
A szükséges díszletek és kellékek elhelyezését, úgy kell kivitelezni, hogy a színpadi biztonsági
berendezések, valamint a tűzoltó felszerelések, tűzvédelmi eszközök (tűzoltó készülékek, irányfények)
szabadon, könnyen hozzáférhetők legyenek, illetőleg jól láthatóak maradjanak.
Valamennyi teherhordó szerkezetet, a világosító tornyokat, világosítási hidakat, a színpadi világítási
berendezés központi tartószerkezetét nem éghető, ezek burkolatát pedig legalább nehezen éghető
anyagból kell kialakítani.
A résztvevő művészek és szereplők jelenésükre várva sem akadályozhatják a színpadi kijáratokhoz és
biztonsági berendezésekhez vezető utakon a közlekedést.
Esetenként tűzveszélyes cselekmény végzéséhez külön írásos engedélyt kell kérni a műszaki vezetőtől
az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez kiadott engedélyben fel kell tüntetni a
cselekmény pontos helyét és idejét, valamint a használni kívánt anyagot, eszközt.
Minden esetben ügyelni kell arra, hogy gyúlékony jelmezek, díszletek, hajak az égő tárgytól megfelelő
távolságra legyenek.
Égő gyertyát nem szabad a függöny, vagy könnyen gyúló anyag közelébe vinni.
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A színpadon fáklyát csak a legnagyobb elővigyázatosság mellett lehet használni. Ha a színfalak mögött
szereplők részére készítenek elő fáklyákat, azok meggyújtását, illetve használat utáni eloltásukat csak
az azzal megbízott és kioktatott személyek végezhetik.
A 3,00 m-nél alacsonyabb díszlet alatt égő fáklyával tartózkodni tilos.
Lánggal égő világítási eszközt gyermekszereplő kezébe adni tilos.
Füstpatron, görögtűz használata esetén gondoskodni kell arról, hogy az égést tápláló anyagok olyan
éghetetlen anyagból készített edényzetben legyenek elhelyezve, amelyekből az esetlegesen
megfolyósodó égő anyag nem folyhat ki.
Füstképző berendezést, csak előzetes, (a műszaki vezető által kiadott) engedély birtokában lehet
használni.
Telepített ülőhelyek, nézőterek
A rendezvény során telepített ülőhelyek, úgynevezett cirkuszi pódium kerül kialakításra A pódium
befogadóképessége kiürítés számítással igazolt. A cirkuszi pódium kialakítása valamint megfelelőségi
tanúsítványa a Mellékletben megtalálható.
Kereskedelmi és vendéglátó egység
A rendezvény során nem tervezett kereskedelmi és vendéglátó egység üzemeltetése.
Közlekedési és menekülési útvonalak
A rendezvény területén kiépített, kialakított közlekedési utakat lezárni, leszűkíteni vagy eltorlaszolni
még ideiglenesen sem szabad. Kiemelten fontos a lelátók közötti valamint mellett, menekülésre
kialakított útvonalak szabadon tartása, mivel egy esetleges tűz keletkezése esetén, tömegesen menekülő
emberekre ezeken az útvonalakon lehet számítani.
Az építményekben, az egyes helyiségekben a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó és záró,
(víz, villany), a tűzoltó készüléket, eszközt, az azokhoz vezető útvonalat eltorlaszolni, a belső
közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
A rendezvénysátor területén kijelölt menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének
legalább a vészkijárattal megegyező szélességet kell biztosítani, azaz 2,2 méternek kell lenni, mely
kiépített útvonalak megfelelnek a vonatkozó előírásoknak.
A menekülési útirányt jelző táblákat úgy kell elhelyezni a rendezvény területén, hogy legalább egy
minden körülmények között jól látható legyen és egyértelmű vizuális információt közöljön a menekülés
útvonaláról. Amennyiben valamely iránymutató tábla, piktogram megrongálódik, azonnal intézkedni
kell annak javításáról, vagy cseréjéről.
A menekülési útirányjelző táblák megvilágítása saját akkumulátorral lesz kialakítva, melyeket
működésük során minden rendezvény előtt szemrevételezéssel ellenőrizni, majd dokumentálni
szükséges.
A rendezvény közlekedési és menekülési útvonalain, tűzoltási felvonulási területein a vészkijáratoknál
és menekülő kapuknál – oldható kötésű kerítés elemeknél történő gépjárműparkolás TILOS! Az ott
parkoló gépjárművek elszállítására a rendezvényszervező intézkedik.
A menekülési és közlekedési útvonalakon nyílt lánggal történő megvilágítást nem alkalmazunk, ezek
használata TILOS!
Mutatványos berendezések:
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Az üzemeltető a mutatványos berendezés üzemeltetését akkor kezdheti meg, ha rendelkezik hatályos
megfelelőségi tanúsítvánnyal. Az üzemeltető a tanúsítványt a mutatványos berendezés kezelő
helyiségében köteles tartani.
A mutatványos berendezésen jól látható módon az alábbi adatokat kell feltüntetni:
•
a gyártó neve és címe,
•
a típus/modell száma,
•
gyártási sorozatszám,
•
a gyártás időpontja (év, hónap),
•
a megfelelőségi tanúsítványt kiállító kijelölt szervezet neve, a megfelelőségi
tanúsítvány száma, kiadásának dátuma és hatályának lejárta,
•
a berendezés terhelhetősége vagy az egyszerre szállítható személyek maximális
száma
Az üzemeltető üzemeltetési naplót vezet, amelyben – a mutatványos berendezés minden telepítését
követően – feltünteti az előírásnak megfelelő szerelést, az üzemórák számát, valamint az üzemelés
közben bekövetkezett esetleges hibákat és azok elhárítását. Az üzemeltető az üzemeltetési naplót a
mutatványos berendezés kezelő helyiségében köteles tartani.
Az üzemeltető a berendezés valamennyi üzembe helyezése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a
berendezés állapota és szerelése, valamint az alkalmazott érintésvédelem megfelel a biztonságossági
követelményeknek.
Az I. és II. veszélyességi osztályba tartozó mutatványos berendezést csak olyan személy kezelheti, akit
az arra feljogosított szervezet a berendezés biztonságos üzemeltetésére kioktatott, és ezt igazolni tudja.
A feljogosított szervezetek a műszaki termékek termékbiztonságáért felelős minisztérium hivatalos
lapjában kerülnek közzétételre.
Tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi szabályok
Építés-bontás
A kivitelezőtől tűzvédelmi nyilatkozatot kell kérni arról, hogy az építés végrehajtása
során a technológiákra, építményekre vonatkozó tűzvédelmi és egyéb műszaki
dokumentációkban foglalt előírásokat maradéktalanul betartotta-e. Amennyiben eltért,
annak mi volt az oka, és milyen engedélyek alapján tette.
A nyilatkozat beszerzéséért a műszaki vezető, vagy az általa a lebonyolítással megbízott
személy a felelős.
Amennyiben a kivitelező nem rendelkezik, vagy hitelt érdemlően nem tudja a fentieket
igazolni, úgy a rendezvény az adott helyszínen nem kezdhető meg, amennyiben
megkezdődött le kell állítani a tevékenységet.
Az alvállalkozókkal, külső kivitelezőkkel kötött vállalkozási szerződésben meg kell
követelni a külső engedélykiadó írásos megbízását.
Az alvállalkozók, külső kivitelezők által végzett tűzveszélyes tevékenység
engedélyezését az alvállalkozó, külső kivitelező engedélykiadója végzi. A szabályzat
Mellékletében foglalt „engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére”
dokumentációt ki kell tölteni, melyet a műszaki vezető ellenőriz a tevékenység
megkezdése előtt.
Az alvállalkozók, külső kivitelezők által kiadott engedélyt, ellenjegyzés nélkül
érvénytelennek kell tekinteni.
Az alvállalkozók, külső kivitelezők által kiadott engedélyek az építés idejéig érvényesek.
Az engedélyeket a bontási munkálatok során ismételten ki kell kérni.
Pirotechnika
A rendezvény során nem kerül pirotechnika használatra.
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Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység
A rendezvény során nem kerül lebonyolításra tervezetten alkalomszerű tűzveszélyes
tevékenység. Amennyiben mégis ilyen tevékenységre kerülne sor, úgy a Mellékletben
található engedély tartalma iránymutató.
Robbanásveszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenység
A rendezvény során nem kerül alkalmazásra.
Tűzvédelmi berendezések, eszközök
Szabvány porral oltók - MSZ EN3 szabvány szerint gyártott „ABC” tüzek oltására alkalmas 6
kg töltetsúlyú porral oltó készülékek.
A rendezvény területén közterületi föld feletti tűzcsapok vannak kiépítve.
A közterületen kiépített oltóvíz hálózat és a föld feletti, illetőleg földalatti tűzcsapok
felülvizsgálata a tulajdonos, fenntartó kötelezettsége. A tűzcsapok hozzáférhetőségének
biztosítását a rendezvényszervező nem szavatolhatja.
Tűzoltással kapcsolatos eszközök
Nincsenek speciális tűzoltó eszközök.
Kiürítéssel és menekítéssel kapcsolatos eszközök
A rendezvény területén, több helyen is, kihelyezésre kerülnek menekülési útirányjelző táblák.
Az utánvilágító táblák, az MSZ ISO 6309 előírásainak megfelelnek, így az 54/2014. (XII. 5.)
BM rendelet előírásait teljesítik.
A rendezvény helyszínén akkumulátorral működő menekülési útirányjelző táblák kerülnek
telepítésre. A táblák kihelyezése úgy kerül kialakításra, hogy a rendezvényhelyszín bármely
pontjáról legalább egy jól látható és felismerhető legyen és megfelelő vizuális információt
közöljön a menekülés irányáról a rendezvényen tartózkodók részére.
A kiürítésre vonatkozó dokumentációban meghatározott menekülési szekciókban a számításban
foglalt nyílásszélességeknek megfelelő oldható kötésű kapuk kerülnek telepítésre, mely által
veszélyhelyzetben késedelem nélkül áll rendelkezésre a szükséges nyílásfelület.
A színpadi hangosításon hangosbemondókon keresztül adunk tájékoztatást a menekülési
irányokról és a követendő magatartási szabályokról
Infrastrukturális tűzvédelmi berendezések
Nincsenek infrastrukturális tűzvédelmi berendezések.
A rendezvény energia ellátása
Áramszolgáltatóval kötött villamos közszolgálati szerződés. Középfeszültségű illetve csoportos
vételezés.
Alap energia ellátás
Áramszolgáltatóval kötött villamos közszolgálati szerződés alapján.
Lekapcsolás módja
MSZ 1585 szerint villamos személyzet üzemelteti. Hatósági kérésre leválaszt és
feszültség mentesít.
Szakaszolási lehetőségek
MSZ 2364, MSZ 1600/10 szerint a szakaszok önállóan is leválaszthatóak és feszültség
mentesíthetőek.
Technikai jellegű tűzvédelmi berendezések
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Nincsenek speciális tűzvédelmi célra használható technikai eszközök, de az esetleges
beavatkozás esetén, a helyszínen feladatot ellátó technikai személyzet műszaki felszerelése
szükség szerint bevonható, a mentés során felhasználható. A technikai személyzet rendelkezik
szállító járművel és fontosabb kézi szerszámokkal, tartalék kommunikációs eszközökkel.
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Tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok
Képzésben részesülők köre:
Minden alkalmazásban álló személy
Minden alkalmilag munkát végző személy
Biztonsági szolgálat
A rendezvény területén csak tűzvédelmi alapoktatásban részesült személy foglalkoztatható, aki a
létesítmény alapvető tűzvédelmi sajátosságaival, a használat szabályaival tisztában van és azok
maradéktalan betartását és betartatását vállalja, felelősségét átérzi.
Jelen dokumentáció tartalmának oktatását, kizárólag a 9/2015. (III.25.) BM rendeletben meghatározott
tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy tarthatja meg.
A dolgozók, alkalmi munkavállalók, külső szerződéses szolgáltatók tűzvédelmi oktatását a saját
munkáltatóik végzik és dokumentálják.
Képzési formák:
Alapoktatás
A dolgozót munkába állás előtt, illetve a munkavégzés megkezdése előtt tűzvédelmi oktatásban kell
részesíteni. Az alapoktatás során a Tűzvédelmi Szabályzat előírásait kell oktatni.
A külsős szerződéses szolgáltatók alapoktatását a tűzvédelmi szabályzat egy példányának átadásával,
valamint az átvételt és tanulmányozást igazoló nyilvántartás aláírásával kell biztosítani.
Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban rögzíteni kell.
A napló tartalmazza:
az oktatás időpontját
az oktatást végző nevét
az oktatás témakörét felsorolás szerint
az oktatott nevét
az oktatott aláírását, mellyel igazolja az oktatáson való részvételt.
Az alapoktatást a Müpa Budapest Nonprofit Kft. által írásban meghatalmazott, a 9/2015 (III.25) BM
rendeletben előírtak alapján legalább középfokú tűzvédelmi képesítéssel rendelkező személy tartja és
dokumentálja
A külsős szerződéses szolgáltatók számára a tűzvédelmi szabályzat átadása is az ő feladatuk.
Tűzvédelmi szakvizsgáztatás
Az 1996. évi XXXI. Tv előírásai alapján meghatározott foglalkozási körökben csak tűzvédelmi
szakvizsgával rendelkező személy dolgozhat.
Ilyen munkakör esetén a szakvizsgáztatást külső vizsgáztató szervvel kell elvégeztetni. A szakvizsga
megszervezése az ügyvezető feladata.
A szakvizsgára kötelezettek köréről kimutatást kell vezetni.
Tűzvédelmi szabályzatban foglaltak oktatására kötelezett dolgozók
Minden a rendezvény területén dolgozó kötelezett tűzvédelmi oktatásra
Tűzvédelmi Szabályzatban – Biztonsági tervben foglaltak oktatására kötelezett dolgozók
A Müpa Budapest Nonprofit Kft. alkalmazottai
A biztonsági szolgálat alkalmazásában állók
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Tűzvédelmi szabályzatban foglaltak oktatására kötelezett dolgozók
Minden a rendezvény területén dolgozó kötelezett tűzvédelmi oktatásra
Tűzvédelmi Szabályzatban – Biztonsági tervben foglaltak oktatására kötelezett dolgozók
A Müpa Budapest Nonprofit Kft. alkalmazottai
A biztonsági szolgálat alkalmazásában állók
Külsős szerződéses szolgáltatók felvilágosítása
Előzetesen, az Őket érintő tájékoztatásban részesülnek.. Az alkalmazottaik tűzvédelmi oktatása
a vállalkozások kötelezettsége és felelőssége.
Oktatási Naplók
Az oktatási naplót a munkáltatók vezetik és tartják nyilván.
Tűzvédelmi berendezések nyilvántartása és dokumentációja
Tűzoltó készülékek
A tűzoltó készülékek nyilvántartása a helyszínen a felelős rendezvényszervezőnél megtalálható.
Oltóvíz hálózatok
Az oltóvíz vételezés a helyszínt körülölelő közterületi tűzcsapokból lehetséges.
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Biztonsági őrzésre, objektum és személyvédelemre vonatkozó feladatok
Biztonsági szolgálat általános és speciális feladatai
Általános feladatok
A személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.
évi CXXXIII. Törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítése, a jogosultságok
érvnyesítése.
A biztosításban résztvevő munkatársak kulturált, udvarias, differenciált, európai színvonalú
eseményhez méltó, de határozott és körültekintő intézkedése.
A rendezvény területének, programhelyszíneknek, berendezéseknek őrzése, az illegális
cselekmények, lopások, rongálások megelőzése, megakadályozása.
A rendezvény ideje alatt biztonsági szempontból, a résztvevők magatartásának, az esetleges
tömeg mozgásának, hangulatának figyelemmel kísérése, az ezzel kapcsolatos szükséges
intézkedések megtétele. Az esetleges ezirányú információkról és a tervezett intézkedésekről a
kijelölt személyek, szervezők értesítése.
A rendezvény ideje alatt a rendezvény területén szabálysértések és bűncselekmények
elkövetésének megelőzése, megakadályozása, megszakítása és esetleges felderítése. Elkövető
elfogása esetén a rendőrség, vagy egyéb jogszabályban meghatározott hatóság értesítése mellett
a helyszín biztosítása, tanuk felkutatása, az eljárásban történő részvételük biztosítása. Az
intézkedés átadásáig az elkövető helyszínen tartása mellett ruházat- és csomagátvizsgálás
végrehajtása.
A rendezvény nyitásakor, az őrszemélyzet váltásakor a terület és egyes helyszínek átadásátvétele a rendezvényhelyszín vezetőjének, kijelölt személyének, vagy a nappalos szolgálatnak,
a rendezvény zárásakor az éjszakai szolgálatnak, vagy a meghatározott vezetőnek.
A rendezvény Integrált veszélyhelyzet elhárítási, tűzvédelmi és katasztrófavédelmi tervében
foglaltak megismerése, betartása és betartatása.
Tűz keletkezése esetén a tűzvédelmi szabályzatban meghatározottak szerint a tűzoltóság
értesítése és az élet- és kármentés megkezdése, kis kiterjedésű, kezdődő tüzek oltása kézi tűzoltó
készülékkel.
Egészségügyi,- mentőszolgálat értesítése egészségügyi beavatkozást igénylő esetekben.
A szervezők illetőleg az általuk megbízott személy/ek kiürítésre, menekítésre adott utasítása
esetén a rendezvényhelyszínen jelenlévők felszólítása a terület elhagyására, valamint
tömegirányítói feladatok ellátása.
Speciális feladatok
A beléptetési pontokon szúrópróbaszerű vagy teljeskörű csomagátvizsgálás, ellenőrzés
végrehajtása.
A házirendben, a szervezők által meghatározott szabályzatokban valamint egyéb
jogszabályokban meghatározott tiltott tárgyak, eszközök kiszűrése, felkutatása és az ezekkel
kapcsolatos intézkedések megtétele, szükség szerint a hatóságok értesítése, az eljárások sikeres
lefolytatásának elősegítése.
Az illetéktelen, kábítószer, vagy egyéb bódító szer hatása alatt álló, illetőleg alkoholtól jelentős
befolyás alatt álló személyek távoltartása a rendezvénytől.
A rendezvény területére történő illetéktelen, illegális behatolások megakadályozása.
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A be- és kiléptetési pontokon, meghatározott programhelyszíneken a résztvevők számának
folyamatos figyelemmel kísérése, és regisztrálása (technikai eszköz, kézi számláló
igénybevételével). Szükség esetén a szervezők, műszaki vezető tájékoztatása az aktuális
forgalmi, létszámi adatokról.
Az előadások, programok befejezésével a vendégek, résztvevők, dolgozók eltávozása után a
rendezvény, programhelyszín területének, a színpadnak és technikai helyiségeknek átvizsgálása,
szabálytalanság, vagy tűzveszélyes helyzetek esetén azok megszüntetése és a tett
intézkedésekről, a meghatározott személyek értesítése.
A tűzvédelmi szabályzatban foglaltak megismerése, betartása és betartatása, az oktatások
dokumentálása.
Közveszéllyel fenyegetés esetén az műszak vezetőnek értesítése, a helyszín kiürítése, biztosítása,
és a hatóságok feladatellátásának biztosítása.
Az esetleges légimentés során a mentőhelikopter valamint mentőgépjármű leszállási helyének,
útvonalának biztosítása, a mentőegységek feladatellátásának biztosítása.
A műszak vezetőjének értesítése minden szolgálattal összefüggő, szolgálatban bekövetkezett
eseményről, intézkedésről, biztonsági szempontból releváns tényről, információról.
A biztonsági szolgálat szervezeti felépítése
A teljes biztosításért felelős vezető/k feladata:
•
a rendezvény teljes biztosítási tervének elkészítése
•
az őrök felállítási helyének és az ott végzett feladatoknak meghatározása
•
szervezőkkel és hatóságokkal történő kapcsolattartás
•
a szolgálatban lévő őrök munkavégzéséhez, feladatellátásához szükséges ruházat,technikai és kommunikációs eszközök biztosítása
•
szolgálatban lévő állomány ellenőrzése
Őrszemélyzet feladata:
•
A kijelölt helyszínen, meghatározott feladat végrehajtása a hatályos utasítások,
szabályok, jogszabályok alapján.
•
A rendezvény biztonsági szabályzatainak megismerése, elsajátítása, betartása és
betartatása.
•
A tervben meghatározott általános és speciális feladatok végrehajtása.
•
Kulturált, udvarias, körültekintő de határozott intézkedések foganatosítása.
•
A rendelkezésére bocsátott technikai és kommunikációs valamint biztonsági
eszközök állagának, épségének megóvása.
A rendezvény biztosításáért felelős vezetők
Felelős vezető – Varga Lajos (VALTON Security Kft. ügyvezető)
Amennyiben a felelős személyek tekintetében változás történik az VALTON Security Kft.
helyettesítő személy kijelöléséről gondoskodik.
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A biztonsági őrök általános eligazítása
A biztonsági őrzésben résztvevők általános eligazítása a szolgálatba lépés előtt a helyszínen történik,
majd a terület bejárása követi. A felelős vezetők minden egyes felállítási helyet ellenőrizve pontosítják
az őrök feladatait, a szükséges egyeztetéseket a helyszínek vezetőivel megtartják.
A biztonsági őrök kapcsolattartása, az őrzésben résztvevők kommunikációja, jelentési rendje
A felelős vezetővel, irányítóval, biztosítás helyszíni vezetőjével, szervezőkkel rádiótelefonon és rádió
adó-vevőn, a biztosításban résztvevő biztonsági őrökkel rádió adó-vevőn keresztül történik a
kapcsolattartás.
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A rendezvényre való bejutás szabályozása
Beléptetés menete
Az érvényes belépővel rendelkezők a rendezvény területére a csomagátvizsgáló ponton keresztül
juthatnak be. Itt a biztonsági szolgálat munkatársai átvizsgálják a belépők csomagjait, és ha
szükségesnek tartják, ruházatát. A csomagátvizsgálást kérésre, a ruházatátvizsgálást minden
esetben azonos nemű biztonsági őr végzi. A jogszabályokban, valamint a szervezők, rendezők
által hozott utasításokban, szabályzatokban meghatározott tárgyak elvételre kerülnek, illetőleg
ezekkel kapcsolatban hatósági eljárások indulhatnak a biztonsági szolgálat intézkedései alapján.
Kábítószer, pszichotróp anyag, vagy egyéb más bódító hatású szer, készítmény kiszűréséhez,
felkutatásához, ellenőrzéséhez, a szervezők által megbízott személy, illetve a biztonsági
szolgálat kábítószer gyorsteszteket alkalmazhat. Ilyen irányú intézkedésről, illetve a
megállapítottakról, szükség esetén a felelős rendezvényszervezőn keresztül a rendőrséget
értesíteni kell. Bűncselekmény gyanúja esetén az elkövetőt a rendőrségi intézkedésig a
helyszínen kell tartani.
A közrendre veszélyes tárgyak, tiltott tárgyak, a rendezvényre be nem hozható más tárgyak
elvételre kerülnek. Különösen veszélyes tárgyak esetében a biztonsági őr rendőri intézkedést kér.
Az egyéb be nem hozható tárgyakat két csoportban kategorizáljuk:
Kis értékű tárgyak
Ezeket a tárgyakat a biztonsági szolgálat munkatársai megszámozott bilétával látják el, aminek
tőpéldányát a tulajdonos kapja meg. Ennek felmutatása ellenében visszakaphatja a tárgyat,
amikor elhagyja a területet. Az elvett tárgyakat egy bepolcozott sátorban, vagy konténerben
tárolja a biztonsági szolgálat és folyamatosan őrzi.
Különösen nagy értékű tárgyak
Amennyiben a vizsgáló talál ilyen tárgyat, azt külön veszi, és tovább folytatja az átvizsgálást.
Az átvizsgálást követően a személyt elkíséri a konténerig, a szolgálatvezetőjének szól, aki
ideiglenes megőrzésre átveszi a tárgyakat leltári és átvételi jegyzőkönyv szerint. Amikor a
vendég elhagyja a rendezvényt, fényképes igazolvány felmutatása ellenében átveheti a
megőrzött tárgyat.
A ruházat- és csomagátvizsgálás során elvételre kerülő, a rendezvényre be nem hozható tárgyak:
•
•
•
•
•

Közbiztonságra különösen veszélyes eszközök
Tiltott eszközök
Kábítószer, vagy annak fogyasztásához kapcsolódó tárgyak, eszközök
Veszélyes anyagok, eszközök, tárgyak
egyéb tárgyak (alkohol, üdítő, dohánytermék stb.)
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1.) Közbiztonságra veszélyes tárgyak
A közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket a 175/2003 (X.28.) Kormányrendelet
határozza meg:
Az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúró hosszúság vagy vágó éle a 8 cm-t
meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy vágó él méretétől függetlenül a dobócsillag,
a rugóskés és a szúró-, vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat
kilövő készülék (különösen: íj. Számszeríj, francia kés, szigonypuska, parottya, csúzli).
A jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz
(különösen: ólmosbot, boxer)
A lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek,
Másokat öntudatlanná vagy védekezésre képtelenné tevő vegyi anyagok, gázok, sprayk
( pl. Gázspray, paprika spray )
Az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt
megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat)
Az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot
előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló)
Zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgáló eszközök
2.) Tiltott eszközök
Sűrített levegővel vagy szén-dioxiddal működő fegyverek
Gázfegyver
Jelzőpisztoly, rajtpisztoly
Hegyes végű, vagy éles szélű tárgyak (pl. Jégvágó, fejsze, balta, sniccer stb.)
Kéziszerszámok (feszítővas, fúrógép, véső, csavarhúzó, kalapács stb.)
Sérülés okozására felhasználható tompa eszközök (pl. baseballütő)
Robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök
Kábítószer vagy egyéb jogszabályokban rögzített pszichoaktív szerek
3.) Kábítószer, vagy annak fogyasztásához kapcsolódó tárgyak, eszközök
Csomagolás
Műanyag zacskó
Műanyag doboz
Alumínium
Papír „pakett”
Filmes henger
„Kinder” tojás
Szubsztancia
Szárított növény
Szárított gomba
Porszerű anyagok (fehér, tört-fehér, sárgás-barna)
Tabletták (egész, vagy összetörve)
Kristály jellegű anyag
Gyurmaszerű anyag (általában sötétbarna, fekete, vagy zöld)
Melasz színű olajos folyadék
Papírkorongok (világos, vagy sötétbarna)
Kockára vágott papírdarabok általában színes ábrával (bélyeg)
Fogyasztáshoz használt tárgyak
Kanál (domború része általában kormos, vagy égett)
Citrompótló
„Pipák”
Üvegcsövek
Fecskendő
Sörös vagy Cola-s doboz
4.) Veszélyes anyagok, eszközök, tárgyak
Gázpalack, gázégő, gázmelegítő
Üvegből készült palackok, tárgyak
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Esernyő
1 m-t meghaladó merev rúd, cső (pl. zászlórúd)
Gyúlékony anyagok, és gyújtó eszközök
5.) Egyéb tárgyak
Szeszes italt, kereskedelmi mennyiségű élelmiszert, továbbá kereskedelmi mennyiségű
tárgyakat nem vihetnek át az ellenőrzésen, ezért a következő anyagokat le kell adni a
megőrzőbe:
Bármilyen fajtájú és mennyiségű szeszes ital. Ide tartozik a sör, bor, égetett szesz (ezek
bármilyen kiszerelése)
Azonosítatlan folyadékok (címke nélküli)
1 litert meghaladó mennyiségű üdítő ital, műanyag palackban (személyenként).
Kereskedelmi mennyiségű tárgyak esetén (pl. 20 db azonos „új” póló, vagy 50 db „Zipo”
öngyújtó, több karton cigaretta – 1 karton cigaretta behozható!) azt jelezni kell a
biztonásgi szolgálat vezetőjének
Kisállatok, házi kedvencek
A rendezvény területére kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, pórázon
vezethető háziállatok („házi kedvencek”, tipikusan: kutya, vadászgörény, egyes
rágcsálófajták) léptethetőek be, és csak gazdájuk által. Házi kedvenceket a rendezvény
területére a következő feltételekkel együttes megléte esetén lehet beléptetni:
Érvényes oltási igazolvány 1 (egy) évnél nem régebbi veszettségoltással,
egyedi azonosító (olvasható tetoválás vagy mikrochip),
Póráz, nyakörv, szájkosár, biléta a gazda (a rendezvény ideje alatt is elérhető)
telefonszámával.
A fentiek megléte a rendezvény bejáratnál ellenőrzésre kerül és hiányosság esetén a házi
kedvenc nem hozható be. Házi kedvenc behozatalával a gazda tudomásul veszi, hogy
azt higiénikus, az állat számára is megfelelő körülményeket biztosító módon köteles
tartani, továbbá a kutya behozatalával a gazda tudomásul veszi, hogy azt a rendezvény
teljes ideje alatt szájkosárral, pórázon köteles tartani. A rendezvény szervezői
fenntartják maguknak a jogot egyedileg megtiltani adott állatnak a rendezvényre történő
behozatalát.
A biztonsági személyzet a ki- és beengedési pontokon folyamatosan figyelemmel kíséri
kézi számlálóeszközökkel a létszám alakulását, az eladatott jegyek számáról a
szervezőktől kontrol információkat kap. A számlálás a ki- és bejáratoknál történik. Az
eseményre érkezők létszámának meghatározása a biztonsági szolgálat helyszínen
tartózkodó vezetőjének a feladata.
Belépőjegyek és egyéb jogosultságok
Egyéni jelző eszközök
A rendezvényen a szervezőket egyéni megkülönböztető ún. „Pass” kártya jelöli.
Autós közlekedés
A rendezvényre autóval nem lehet behajtani, az esemény mellett számos felszíni és felszín
alatti fizetős és ingyenes parkoló található.
Védett személy
Az eseményre a szervezők meghívásából várhatóan nem érkezik védett személy. Védett személy
látogatása, megjelenése esetén a BRFK és a TEK állományával közösen, az ő irányításuk mellett
a biztonsági szolgálat a szükséges feladatokat végrehajtja. A biztonsági szolgálat a végrehajtásról
tájékoztatja a szervezőket és a kijelölt személyeket.
Mozgásában és cselekvésében korlátozott személy
Az esemény helyszíne akadálymentesen megközelíthető, és a területen ezen személyek
közlekedés biztosított.
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A rendezvény területének biztonságtechnikai védelme
Kerítés rendszer
A rendezvény területe mobil kerítéssel - könnyű fémszerkezetes kerítéselemekkel kerül
körülkerítésre.
Térvilágítás
Nem kerül kialakításra. A rendezvény teljes területe közvilágítással megoldott.
Kommunikációs eszközök
A kommunikáció kézi rádió adó-vevő készülékeken, illetve rádiótelefonon keresztül történik. A
rendezvény tartásáról a szervezők képviselői egyeztetést folytattak a BRFK. IX. kerületi
Rendőrkapitányság vezetőivel, szakembereivel. A rendezvény megnyitása előtt
helyszínbejárásra kerül sor a rendőrség képviselőivel.
A rendezvényen biztonsági szolgálatának felállítási tervét Melléklet tartalmazza
Biztonságtechnikai kivitelezésben résztvevő szervezetekkel történő kapcsolattartás
Forgalomtechnika
Külön forgalomtechnikai terv nem kerül kialakításra.
Hatósági kapcsolattartás
A rendezvény megtartásáról a Budapest IX. kerületi Rendőrkapitányságot tájékoztatjuk
A rendezvényen biztonsági szolgálatot teljesítő személyzet felállítási terve és feladatrendszere
A rendezvényen szolgálatot teljesítő biztonsági őrök felállítása tervét Melléklet tartalmazza.
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Cselekvési és intézkedési terv
Veszélyhelyzet esetén a tömegek tájékoztatására szolgáló eszközpark
Verbális eszközök
Hangos bemondó rendszer
Amennyiben a rendezvényen tömegtájékoztatásra van szükség, úgy a telepített
színpadrendszer hangrendszerén keresztül van mód a tömeg tájékoztatására élőszóban.
Kézi hangosbeszélő
A rendezvény szervezőinél és a biztonsági személyzet tagjainál kézi hangosbeszélő
rendszer áll rendelkezésre, mely szükség szerint a tömegtájékoztatásra felhasználható.
Vizuális eszközök
Menekülési útirányjelzők
A rendezvényre valamennyi közlekedési útvonalon, valamint fontosabb
programhelyszínen szabványosított, a rendezvény területének bármely pontjáról látható
menekülési útirányjelző tábla kerül kihelyezésre.
Veszélyhelyzet esetén a tömegek tájékoztatására szolgáló tartalom több nyelven.
Az eseményen részleges vagy teljes kiürítés eset is fenn állhat, így ezen vészhelyzetekre való
felhívás angol és német nyelven is bemondásra kerül.
Cselekvési és intézkedési terv
Tűztípusok
A rendezvény területén előfordulható tűz keletkezési okok:
Elektromos energia (villámcsapás, vezetékek túlterhelése, rövidzárlat, hibás kapcsolás, elektromos szikra
stb.)
Nyílt láng (hegesztés, szabadban történő tüzelés, nyílt lángú világítóeszköz, stb.)
Öngyulladás (növényi anyagokban, szerves folyadékokban akkumulálódott hő, kémiai anyagok vegyi
reakciója)
Hőtermelő berendezés (tüzelő-, fűtőberendezések, szárító berendezések túlhevülése, hőátadása, füstcső
hibája, kipattanó szikra, stb.)
Dohányzás (gyakori keletkezési ok, ezért a nyílt lángtól elkülönítve önálló keletkezési okként szerepel; a
dohányzás során alkalmazott nyílt lángtól és az égő dohányneműtől keletkezett tüzek esetén kódolandó)
Technológiai hiba (hibás technológia, előírások megszegése, építési hiba, túlterhelés, stb.)
Robbanás (palackok, pirotechnikai anyagok, stb.)
Egyéb (pl. gépjármű tűzeset)
Vegetációs tüzek
Vegetációs tűzzel a rendezvény helyszíne nem érintett
Épület tüzek
A rendezvény nem érintett, amennyiben a Művészetek Palotája épületében, annak
helyiségében tűz keletkezik, úgy a rendezvény terület kiürítésre kerül.
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Elektromos tüzek
Kisfeszültségű berendezések:
50-1000 V-ig. A kisfeszültségű berendezések tüzeinél az elektromos leválasztást a
biztonsági szolgálat elvégzi. Amíg ez meg nem történik, a biztonsági távolság szigetelt
vezeték esetén legalább 0,3m, csupasz vezeték esetén legalább 0,9m. Életveszély
elhárításának és a tűz terjedésének meggátolása érdekében száraz, biztonságos helyről
tűzoltó készülékkel a biztonsági szolgálat oltja a tüzet, a hivatásos egységek kiérkezéséig.
A biztonsági személyzet a területet azonnal lezárja, legalább 10m sugarú körben. Az oltás
befejezése után a feszültség alatti villamos berendezést és nedves környezetét tilos
megközelíteni, a feszültség-mentesítésig a helyszínt nem közelítheti meg senki.
Nagyfeszültségű berendezések:
Nem kerülnek kiépítésre
Gépjármű tűz
Gépjárművek tüzei esetén a területet 10 m-es körzetben le kell zárni, az alkatrészek
(gumi) robbanására lehet számítani. A terület lezárásáról a biztonsági személyzet
haladéktalanul gondoskodik.
Gépjármű tüzek esetén amennyiben a jármű benzin üzemű a kifolyó üzemanyag égése
miatt a tűz átterjedhet a közelében lévő további gépjárművekre, éghető anyagokra, ezért
a tűz környezetéből el kell távolítani az éghető anyagokat. A tűz környezetében álló
gépjárművek, egyéb éghető anyagok eltávolítását is a biztonsági személyzet végzi.
A tűz oltásánál ügyelni kell a kicsapó lánghatásra. A motorháztető felnyitása kiemelt
kockázatot jelent, csak védelemből lehet elvégezni. A motorháztető kinyitását követően
friss oxigén dús levegő áramlik az égési zónába, mely által hirtelen belobbanás,
szúrólánghatás következhet be.
A biztonsági személyzet alapvetően porral oltók használatával kezdi meg a tűz oltását.
Tűzoltás, kárelhárítás
A tűz oltását úgy kell végezni, hogy a keletkező hő és füst ne a menekülő személyek
irányába áramoljon. A szomszédos belső tűzszakaszokat védősugárral kell hűteni, ezzel
meggátolva az estleges tűzátterjedést.
A mentő egységek, egészségügyi szolgálat gépjárműveikkel a helyszínre vonulnak, és
ellátják a sérülteket, füstmérgezésben szenvedett menekülőket.
A tűzoltás vezető intézkedik a szükséges további mentőegységek, tűzoltó egységek
riasztásáról.
Esetlegesen kialakuló tűzesetek és szükséges intézkedések
Tűzoltásra való felkészülés
Tűz esetén a tűzoltóságra jelezni kell, akkor is, ha a tűz kialudt, vagy sikerült eloltani!
Telefon: 105; 112
Az általános segélyhívó számok a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletén
jeleznek, ezért a bejelentésnél elsőként kell tájékoztatni, hogy a tűz mely területen
keletkezett.
Értesítési protokoll, tűzriasztás
Tűzjelzés esetén a tüzet jelző személynek az alábbi információkat feltétlenül közölni kell:
A tűzeset pontos helye, címe (a rendezvény területén belül a pontos keletkezési
hely)
Mi ég
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Mekkora a tűz terjedelme
Van-e élet veszélyben
Mennyien tartózkodnak az épületben, helyiségben, szabad téren, rendezvény
területén
Kiürítés folyamata
A menekülő emberek menekülési útvonala
A felvonulási útvonalak melyeken tűzoltó gépjárművel meg tudják közelíteni
a helyszínt
A jelző személy neve és telefonszáma
A tűzoltóság riasztását követően értesíteni kell rendőrséget és a mentőket is függetlenül
attól, hogy vannak-e sérült személyek.
A hivatásos egységek riasztását követően értesíteni kell az felelős rendezvényszervezőt,
aki értesíti a biztonsági szolgálat vezetőjét, műszaki vezetőt és az ügyvezetőt.
A rendezvény teljes evakuálásról a kiérkező tűzoltás vezető dönthet, azt megelőzően a
biztonsági vezető és a műszaki vezető döntési joga és felelőssége a teljes evakuálás.
A kiérkező hivatásos egységek első számú döntéshozó vezetője tűz esetén a tűzoltás
vezető.
Amennyiben a teljes kiürítésre van szükség, úgy a vészkijáratok nyitását követően, akár
az oldallapok roncsolásával is, de átjárhatóvá kell tenni a sátrat.
Tűzoltás
A tüzet észlelő személy feladatai:
A tűzoltóság riasztása a fentebb felsoroltak szerint
A biztonsági személyzet azonnali tájékoztatása
Az épületben, helyiségben, szabad téren tartózkodók riasztása kiabálással,
hangosítással.
Az ajtók, kapuk kinyitása vagy kinyittatása az építményekben
Információgyűjtés a tűz jellemzőiről
Tűz oltásának megkísérlése
Áramtalanítás, közművek elzárása vagy azok megtételére való intézkedés
Vendéglátó egységekből a PB palackok biztonságos helyre történő elszállítása
A keletkezett tűz oltását meg kell kísérelni a rendelkezésre álló eszközökkel:
Tűzoltó készülékkel
Tűz pokróccal való letakarásával
Éghető anyag eltávolításával
Áramtalanítás után vízzel.
A tűzoltás során a füst elleni védelemről gondoskodni kell az ablakok és ajtók
kinyitásával és a száj elé tett nedves törölközővel.
Tűz esetén teljes áramtalanítást kell végezni a főkapcsoló „0” állásba helyezésével!
Kiürítés és menekítés
Épületben, építményben keletkezett tűz esetén létszámellenőrzést kell tartani a kiürítés
alatt és után is.
Az intézkedési tervben valamint a kiürítési dokumentációban foglaltak szerint végzi a
menekítést a biztonsági személyzet.
A tűz észlelésekor az épületben, szabad téren tartózkodókat riasztani kell, az épületet,
helyszínt azonnal el kell hagyni, ott csak a tűz oltásán ténykedők tartózkodhatnak.
Feltétlenül kerülni kell az esetleges hősködést. Amennyiben a tűz a visszavonulási
útvonalakat meggátolhatja, úgy a tűz oltását abba kell hagyni és az épületet, szabad teret
minél előbb el kell hagyni.
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A tűzoltóság kiérkezésekor a tűzoltás vezetőjét minden szükséges információval el kell
látni.
A mentés során feltétlenül kerülni kell a pánik helyzet kialakulásának bekövetkeztét. A
biztonsági személyzet higgadt viselkedése életmentő lehet!
Helyszíni biztosítás
A helyszín biztosításáról a biztonsági személyzet gondoskodik.
Felvonuló egységek biztosítása
A felvonuló egységek irányítására a biztonsági személyzetnek fel kell készülni.
Amennyiben a távolból hallatszanak a szirénák hangjai, a személyzet megállítja a
forgalmat mind a gyalogos, mind a gépjárművel történő közlekedést és biztosítja a
felvonulás zavartalanságát.
Együttműködés
A hivatásos szervek utasításait a rendezvény teljes személyzete maradéktalanul teljesíti.
Tűzoltás utáni feladatok
A tűz oltását követően a helyszíni őrzésről, az esetleges helyszín biztosításáról a
biztonsági szolgálat gondoskodik. A helyreállításra, illetőleg a rendezvény folytatására a
hatóságok kifejezett hozzájárulása előtt nem kerül sor.
Veszélyes időjárási helyzetek kialakulása
Szél-szélvihar
Szél-szélvihar esetén függően a szélerősségtől a szervezők, és a biztonsági személyzet
gondoskodik a látogatók biztonságáról, szükség szerint a rendezvény szüneteltetéséről,
beszüntetésről. Amennyiben az időjárás megköveteli, szükséges a sátrak kiürítése és
bezárása, a színpadok leengedése, a díszletek és kiegészítő infrastruktúrák pót-súlyozása,
lefektetése. Várhatóan nagyobb szél kialakulása esetén, mérlegelést követően
gondoskodni kell a kiürítésről, a szél által veszélyeztetett infrastruktúráknál kezdve.
Szükség szerint a hangosbemondó rendszeren, a kézi beszélőkön, és az őrpontokon is
tájékoztatni kell a látogatókat a teendőkről.
Eső és esővel együtt járó szélvihar
Amennyiben esővel együtt járó szélvihar alakul ki, úgy az eljárás azonos az előző pontban
leírtakkal, azzal a kiegészítéssel, hogy egy esetleges kiürítés esetén külön figyelmet kell
fordítani az esővíz által a talajban keletkezett csúszásveszélyre, és ennek
figyelembevételével kell a kiürítést irányítani. Párhuzamosan ezzel, amennyiben
indokolt, haladéktalanul gondoskodni kell az energiahálózat lekapcsolásáról.
Fokozott villámtevékenység
Amennyiben fokozott villámtevékenység kialakulására lehet számítani, vagy már
kialakult helyzetben fokozott villámtevékenység jön létre, úgy a szervezők mérlegelést
követően beszüntetik a rendezvényt, gondoskodnak a terület kiürítéséről, figyelmeztetik
a közönséget, hogy milyen irányba mozogjanak, milyen tevékenységeket folytassanak.
Teendők a villámcsapás elkerülése érdekében:
Fokozott villámtevékenység esetén a tűzoltó beavatkozás nem történhet víz felszín
közvetlen közeléből. A vizek közelében lényegesen nagyobb lehet a páratartalom, így a
villám is nagyobb területet veszélyeztet. A magas páratartalom miatt megnövekszik a
levegő vezetőképessége.
Jégeső
Amennyiben az időjárási jelenségek közül jégeső alakul ki úgy a szervezők a biztonsági
személyzettel közösen gondoskodnak a rendezvényen a veszélyeztetett korcsoport
sérüléseinek minimalizálásáról, valamint a pánik kialakulásának megakadályozásáról.
Hangosbemondón informálják a vendégeket a szükséges teendőkről.
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Folyó és állóvizek állapotváltozása - Vízszintemelkedés árvízveszély
Amennyiben a rendezvényt befolyásoló természetes vízforrások árvízveszélyt jelentenek,
úgy a szervezők gondoskodnak a szükséges intézkedésekről.
Közvetett nem azonnali vízszintemelkedés: folyamatos megfigyelés és a rendezvény
időtartama alatti monitoring
Közvetett fenyegetés: mivel az esemény időben jól behatárolható, úgy a rendezők
közvetlen árvízfenyegetés esetén elhalasztják a rendezvényt
Egészségügyi jellegű veszélyforrások és kockázati tényezők
Pszichoaktív szerek
A rendezvényen várható pszichoaktív szerek használata így erre a szervezők kiemelt
figyelmet fordítanak. Amennyiben ilyen jellegű ellátásra, vagy ehhez köthető biztonsági
intézkedésre kerül sor, úgy a szervezők gondoskodnak a hatóságok tájékoztatásáról.
Tömeges fertőzés, bármely típusú fertőző betegség halmozódása - Elkülönítést, fertőtlenítést
igénylő, illetve bejelentés köteles betegségek
A rendezvény időpontja, és periodicitása végett valószínűtlen tömeges fertőzés
kialakulása.
Nagyszámú ételmérgezés
Amennyiben tömeges ételmérgezés helyzete áll fenn, úgy a szervezők azonnal
cselekednek, hogy megszűntessék a fennálló helyzetet, valamint azonnal tájékoztatják az
illetékes közegészségügyi hatóságokat.
Vízrendszer visszafertőzése
Amennyiben olyan információ jut a szervezők birtokába, hogy az ivóvízként funkcionáló
vízhálózat megfertőződött, úgy azonnali intézkedéssel elzárják a rendezvény vízellátását,
tájékoztatják az illetékes hatóságokat és a hatóságok utasításai szerint járnak el.
Járvány, járvány jellegű megbetegedés
A rendezvény időpontja, és periodicitása végett valószínűtlen járvány kialakulása.
Kémiai típusú fertőzés – vegyi, irritációs anyagok
Az esemény helyszínén nem kerül veszélyes kémiai anyag felhasználásra.
Ismétlődő, vagy többszörös erőszak okozta sérülések jelzésének hiánya
Amennyiben a rendezvényen erőszakból fakadó sérülések jelentkeznek, úgy a biztonsági
szolgálat és a szervezők azonnal tájékoztatják az illetékes rendőrkapitányságot.
Társadalmi, környezeti, szociológiai veszélyforrások és kockázati tényező
Vélelmezett, pánikot okozó jelenség
A tömegben figyelmet kell fordítani a vélt, pánikot keltő események kialakulására.
Amennyiben ilyen jelzés érkezik a biztonsági személyzet felé, úgy azt a biztonsági
személyzetnek haladéktalanul ki kell vizsgálni, és a pánikkeltésért felelős személyeket el
kell különíteni a közönségtől, megelőzendő a pánik kiterjedését!
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Bombariadó és bombafenyegetés
Bombariadóról akkor van szó, amikor ismert vagy ismeretlen személy személyesen,
telefonon, levélben, egyéb kommunikációs csatornán (pl. internet, telefax) a
rendezvényen elhelyezett robbanószerkezet felrobbantását helyezi kilátásba, amelynek
célja zsarolás, anyagi haszonszerzés, személyes vagy kollektív bosszú, politikai vagy más
előny elérése, pánik vagy zavarkeltés, a rendezvényen folyó tevékenység akadályozása,
felelőtlen szórakozás, esetleg az elkövető kóros elmeállapota.
A fenyegetést minden esetben komolyan kell venni. Haladéktalanul tájékoztatni kell a
műszaki és a biztonsági vezetőt vagy megbízottját, akinek a rendőrséget azonnal
értesítenie kell..
A rendőrség megérkezéséig a veszélyeztetett környezetből a lehetőségekhez mérten el
kell távozni, meg kell akadályozni, hogy gyanútlanul mások a veszélyeztetett helyszínre
menjenek.
A kiérkező rendőrséget tájékoztatni kell a tett intézkedésekről, a körülményekről.
A továbbiakban a rendőrség utasításának megfelelően kell eljárni, viselkedni.
Telefonon történt fenyegetés:
Igyekezni kell minél tovább beszéltetni a fenyegetőt, ha lehetőség van arra, hogy a
hívószámot azonosítani lehessen, vagy egyéb intézkedéseket lehessen megtenni, amelyek
segítenek az intézkedések meghatározásában (pl. másik telefonon a rendőrséget hívni).
A fenyegetőt meg kell kísérelni, rábeszélni, hogy a követelésének teljesítéséhez hagyjon
több időt, keressen kevésbé ártalmas célt, egyáltalán álljon el szándékától. Ha a
lehetősége megvan, törekedni kell a fenyegető hangjának rögzítésére, egyéb olyan ráutaló
jellegzetességek megismerésére, amely a későbbi felismerést vagy azonosítást lehetővé
teszi (pl. idegen akcentus, jellegzetes rekedtes hang).
A fenyegetés nyugodt fogadása lehetőséget ad arra, hogy a fenyegetőt a szándékáról a
hívást fogadó vagy a segítségül hívott más személy lebeszélje.
A rendőrség értesítésénél fontos szempontok:
A telefonáló pontosan mit mondott (lehetőleg szó szerint idézni, vagy
bejátszani a felvételt, ha rögzíteni lehetett).
Mi volt a követelés, mit kell teljesíteni, azért hogy a robbantás ne következzen
be, csak megnevezte a rendezvényt, vagy az ott dolgozók közül említett
valakit.
A fenyegető pontosan mikor telefonált, a beszélgetés mikor fejeződött be, ki
hagyta abba.
Élőbeszéd volt-e vagy felvétel, esetleg többször bejátszva.
Érezhető volt-e akcentus, tájjelleg, beszédhiba, elváltoztatás a telefonáló
hangjában.
Fiatal-idős, ittas - józan, férfi - nő vagy gyermekhang volt-e a bejelentő.
Milyen háttérzajok szűrődtek be, valószínűsíthető-e a hívás helyszíne (lakás,
nyilvános hely, utcai zajok, állomás, mobil telefonkészülék stb.)
Hol lehet a robbanószerkezet, mennyi idő lehet a bejelentett robbanásig.
Levélbombával, csomagbombával történt fenyegetés
A fenyegetés és a robbanás időpontja közötti időintervallum általában hosszabb, így az
intézkedések megtételére több idő áll rendelkezésre.
Amennyiben a levélbombával kapcsolatban gyanú áll fenn, a küldeményt biztonságos
helyre kell ideiglenesen elhelyezni (fém konténer, beton-tároló, amennyiben ilyen
található a rendezvény helyszínén).
A levél és adathordó kezelésénél ügyelni kell a borítón lévő nyomok megőrzésére.
A levél vagy az adathordozó felbontásával nem szabad kísérletezni, vagy a küldeményt
összehajtani, dobálni, súlyos tárgyat ráhelyezni, fénymásolatot készíteni.
A gazdátlanul elhagyott gyanús csomagot, tárgyat érintetlenül kell hagyni és annak
helyéről a kiérkező rendőrség, tűzszerészek figyelmét azonnal fel kell hívni.
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Gyanús, külső jegyek, megfigyelési szempontok, amelyek egy esetleges levélbombára,
csomagbombára utalhatnak.
Címzés:
Van-e feladó megjelölve, a megjelölés hiányzik, olvashatatlan,
Ismerős-e a feladó, vártak-e küldeményt arról a címről, illetőleg a feladóként
feltüntetett személytől,
Túldíjazott bélyegek,
A címzésre jellemző a nagy pontosság, a nyomtatott nagybetűs írás, sajátos
kézírás, furcsa betűzés,
Ki van-e hangsúlyozva a címzett saját kezű felbontására való utalás.
Boríték, borítóanyag:
Külső mérete, alakja nem szokványos, esetleg a szokásosnál vastagabb,
A boríték általában 3 mm-nél vastagabb, széle merev és sarkos,
Súlya a méretéhez képest nagyobb, általában kemény a burkolat,
Súlypontja nem a mértani középpontjában van,
Külföldi küldemény, különleges postai utalással (pl. törékeny),
Átragasztott, átkötött, a véletlen felnyitás ellen a szokásosnál jobban
biztosított,
Szennyezettnek tűnik, zsír- vagy olajfoltos,
Szaga jellegzetes, marcipán vagy mandula illatú
Tartalma:
Finom tapintással, fény felé fordítva tartalma érzékelhető-e,
Vezeték, cső vagy lapos áramforrás jelenléte tapintással érzékelhető,
A tapintás esetleg puha, képlékeny anyagra utal.
Kiálló vezetékek, huzalok láthatók.
Személyesen történő fenyegetés
A fenyegetésnek a legveszélyesebb fajtája, mivel ezek a személyek végsőkig elszántak,
kétségbe vannak esve, sok esetben labilis idegrendszerűek. Reakciójuk kiszámíthatatlan,
nem érdekli őket, hogy velük vagy a környezettel mi történik.
Nem szabad olyan tevékenységet kifejteni, amivel az egyébként is stressz helyzetben lévő
fenyegetőt kiszámíthatatlan következményekkel járó cselekmények elkövetésére
kényszerítenénk, ne vitatkozzunk, ne ingereljük, ne próbáljuk meg erőszakkal
lefegyverezni, próbáljunk nyugodtan viselkedni, rábeszéléssel kivonni a veszélyeztetett
környezetből.
Fenyegető utasításait végre kell hajtani, de a lehetőségekhez képest húzni kell az időt,
hogy a rendőrségnek több ideje legyen valamilyen mentőakciót megvalósítani.
Amennyiben lehet az elkövetővel kommunikálni, meg kell próbálni lebeszélni
fenyegetéséről, végső esetben rábeszélni, hogy a környezetben tartózkodókat engedje el.
Terrorcselekmény, terror fenyegetettség
Minden tömegrendezvény, így jelen esemény is kitett terrorcselekményeknek, illetve
terrorfenyegetéseknek. Magyarországon az ilyen jellegű fenyegetések igen ritkák, de a
felkészülés során figyelmet kell rá fordítani. Az előkészítés és a kivitelezés során is
hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a gyanút keltő jeleket, kisebb fenyegetéseket és a
szélsőségekre utaló magatartásokat szükség szerint a rendőrségnek, vagy az illetékes
szakszolgálatoknak jelezni kell. Amennyiben szükség van tényleges beavatkozásra, úgy
a szervezők és a biztonsági szolgálat azonnal beavatkoznak és gondoskodnak a terület
kiürítéséről. Gyanút keltő elemek lehetnek: elhagyott csomagok, elhagyott autók,
tartályok, ismeretlen eredetű porok, gyanúsan viselkedő vendégek.
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Politikai jellegű fenyegetettség
Amennyiben a rendezvény közvetlen környezetében, vagy a rendezvény területén
kialakuló esetleges politikai felvonulás, demonstráció, esemény befolyásolhatja a
biztonságos lebonyolítást, és a szervezők úgy ítélik meg, hogy egy ilyen jelenség
kialakulása a rendezvény elhalasztását igényli, úgy arról haladéktalanul intézkednek. A
biztonsági személyzet külön figyelmet fordít az esetlegesen viselkedésükkel zavaró
tevékenységet végző személyek tevékenységére.
Szándékos károkozás
A rendezvényen nem kizárt szándékos, rosszindulatú károkozás bekövetkezése.
Amennyiben ilyen esemény áll fenn úgy a biztonsági személyzet haladéktalanul
gondoskodik a stratégia jellegű infrastruktúrák (elektromos hálózat, színpadok, sátrak,
stb.) fokozott biztosításáról, valamint értesíti a rendőrséget. Amennyiben a károkozás
mértéke a teljes rendezvény lebonyolítását befolyásolja, úgy a szervezők intézkednek a
rendezvény elhalasztásáról, felfüggesztéséről, végső esetben a beszüntetéséről.
Közlekedés
Amennyiben a rendezvényen nem várt, és a működést veszélyeztető közlekedési helyzet
áll fenn úgy biztonsági személyzet és az autó információs személyzet mindent megtesz,
hogy minél gyorsabban elhárításra kerüljön a kialakult forgalmi akadály. Amennyiben a
szervezői beavatkozás nem elegendő, úgy rendőri beavatkozást kér a biztonsági szolgálat.
Kapcsolódó egyéb rendezvények és események, valamint azok kockázata
A dokumentum készítésekor nem áll rendelkezésünkre információ a Művészetek Palotája
területén rendezvényünkkel egy időben folyó egyéb eseményekről.
Kiürítés – menekítés
Teljes és részleges kiürítés
Kiürítés tűz esetén
Amennyiben tűzesemény kialakulása miatt szükségessé válik, a teljes rendezvényen vagy
annak jól elhatárolható részén gondoskodni kell a kiürítésről.
Kiürítés nem várt esemény bekövetkezése esetén
A kiürítést, nem várt esemény bekövetkezésekor (tűzeset, bombariadó, tömegverekedés,
stb.) a veszélyeztetett helyről a kiürítési tervben foglaltak szerint a biztonsági személyzet
elvégzi. A veszélyeztetett területet (nézőtér) a teljes résztvevő létszám 2 perc alatt képes
elhagyni. A tömegtájékoztató technikai berendezéseken keresztül történik a
rendezvényen résztvevők tájékoztatása. A menekülést a biztonsági személyzet irányítja,
és a biztonsági vezető koordinálja. A közlekedő utakon történő átkelésnél kiemelt
figyelmet fordítunk a kiérkező mentőegységek akadálymentes felvonulására. Az
esetlegesen szüleiket elvesztő, egyedül menekülő gyermekek részére gyülekezési pontot
jelölünk ki, melyről a hangosbeszélőn keresztül tájékoztatjuk a szülőket. A pánik helyzet
elkerülése érdekében a rendezvény hivatalos honlapján tájékoztatást adunk közzé a tűzmenekülés esetén követendő magatartásról.
Kiürítés előre megjósolható esemény esetén
A kiürítést előre kiszámítható esemény bekövetkezése esetén (időjárás, áradás, stb.) a
műszaki vezető rendeli el és koordinálja is. Tömegtájékoztató berendezések segítségével
adunk tájékoztatást és iránymutatást a rendezvényen résztvevők részére. A tájékoztatással
párhuzamosan intézkedünk a vendéglátó és kereskedelmi egységek bezárásáról, illetőleg
a foglalkoztatók, játszóházak megszüntetéséről. A rendezvény helyszínét a várható
esemény bekövetkezése előtt 1 órával bezárjuk. A zárást követően a biztonsági
személyzet a helyszínt átvizsgálja és gondoskodik az őrzésről.
Kiürítést követő feladatok
A kiürítést követően a biztonsági személyzet gondoskodik a vagyonbiztonság garantálásáról,
szükség szerint együttműködve a rendőrség, és a tűzoltóság munkatársaival. Amennyiben a
rendezvény igényli, úgy tételes jegyzőkönyv kerül felvételre, melyben rögzítésre kerülnek az

36

Recirquel Újcirkusz Társulat | Tűzvédelmi Szabályzat

Mb/2016/11/19-M

eseményhelyszínen található eszközök, azok állapota, darabszáma, megkönnyítve a
tulajdonosoknak való visszajuttatást.
Kiürítés számítások
Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben foglaltak szerint, a ponyvaszerkezetű építmények
kijáratainak számát és a kijáratok szélességi méretét úgy kell kialakítani, hogy a B-s2, d0
követelményt teljesítő ponyvahéjazat esetén 4 perc, C-s2, d0 követelményt teljesítő
ponyvahéjazat esetén 2 perc, egyéb ponyvahéjazat esetén 1 perc alatt kiüríthető legyen
A kiürítés számítást a Melléklet tartalmazza.
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Menekülési terv
Recirquel Cirkusz
Müpa 2016
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Jelkulcs:
vészkijárat
hordozható tűzoltó készülék
villamos főkapcsoló
backstage, nem közönségterület

Fire Safety Events Kft.
info@fire-safety.hu
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Dátum
4
5
6
7
8
9
10
10
11
11
12
13
14
15
16
17
18
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nap
V
H
K
SZ
CS
P
SZ
SZ
V
V
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
V
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
H
K
SZ
CS
P
SZ

egész nap
19:00
19:00
19:00
19:00
11:00
16:00
11:00
16:00
19:00
19:00
19:00
19:00
11:00
16:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00

program
Zenés gyerekprogram,
szünnap
RECIRQUEL - Párizs Éjjel
RECIRQUEL - Párizs Éjjel
RECIRQUEL - Párizs Éjjel
RECIRQUEL - Párizs Éjjel
Recirquel trükkök
Recirquel trükkök
Recirquel trükkök
Recirquel trükkök
OKIDOK beépít
OKIDOK - SLIPS INSIDE
OKIDOK - SLIPS INSIDE
OKIDOK - HA HA HA
OKIDOK - HA HA HA
Zenés gyerekprogram
Recirquel trükkök
Recirquel trükkök
szünnap
Koncert
Müpa céges Karácsony
Koncert
Koncert
szünnap
RECIRQUEL - Párizs Éjjel
RECIRQUEL - Párizs Éjjel
RECIRQUEL - Párizs Éjjel
RECIRQUEL - Párizs Éjjel
RECIRQUEL - Párizs Éjjel
szünnap
RECIRQUEL - Párizs Éjjel
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JEGYÁRAK
ingyenes

ingyenes
ingyenes
ingyenes
ingyenes
átépítés

ingyenes
ingyenes
ingyenes
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Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére

Sorszám:
A munkavégzés helye:
………………………………………………..…………………………………………………….
A munkavégzés ideje:
………….év …………………….hó …………….nap ……………….órától
………….év …………………….hó …………….nap ……………….óráig.
A tevékenység megnevezése, pontos leírása:
………………………………………………………………………………………………………………………
A munkát végzők nevei:
Tűzvéd. szakvizsgabiz.
vagy okt. napló száma :

…………………..…….….

……..…..……….…….

……..……………

…………………..…….….

……..…..……….…….

……..……………..

A munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó készüléket kell biztosítani:
□ porral oltó
□ CO2 oltó
□ habbal oltó
□ gázzal oltó
□ vízzel oltó
………………….……

oltástelj.:

A 54/2014. (XII.5) BM rendeletben foglaltak alapján, valamint a 20….. ………..……. hó …….. nap megtartott
helyszíni szemle alapján a biztonságos munkavégzés érdekében a munkavégzés során ………... méteres
környezetben az alábbi védelemről kell gondoskodni:
□ az éghető anyagokat eltávolítani
□ gyúlékony padozat védelméről gondoskodni
□ az el nem távolítható anyagokat nem éghető, megfelelő hőszigetelő anyaggal letakarni
□ a szinteken az áttöréseket leellenőrizni
□ a fali és padlónyílásokat, áttöréseket lefedni
□ munkaterület alatt tűzálló ponyvát kifeszíteni
□ a munkaterületet tűzálló paravánnal elkeríteni
□ a fal vagy mennyezet ellentétes oldalán levő éghető anyagot eltávolítani, védelméről gondoskodni
□ alaptevékenység korlátozása
□ az automatikus tűzjelző berendezést bénítani
□ a tűzveszélyes tevékenység figyelemmel kisérése a szomszédos helyiségekben
□ a munkavégzés során felügyeletet kell biztosítani
A felügyeletet biztosító személyek neve és beosztása és feladatai :
………………………………………………………………………………………………………………………
A tűzveszélyes tevékenység befejezése utáni teendők:
□ a munka befejezésének jelentése az engedélyező felé
□ a tűzveszélyes munka területének utóellenőrzése a munka befejezésekor és .... óra múlva
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Egyéb előírások:
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………

Sopron, ……………év …………………… hó ……..... nap
………………………………
Engedélyező
Az engedélyben felsorolt előírásokat az alábbi - a helyi sajátosságoknak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal
egészítem ki (Ezen pont kitöltése akkor szükséges, ha a tevékenységet külső gazdálkodó szerv végzi és
engedélyes):
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
A munkát végző(k) nyilatkozata:
Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, a munkavégzéshez szükséges berendezést a tevékenység
megkezdése előtt leellenőriztem, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát ismerem, a tűzjelzés helyi
lehetőségét ismerem, a munkavégzés befejezése után a területet tűzvédelmi szempontból leellenőrzöm, a
munkavégzés befejezését az engedélyező felé jelentem.
Sopron, ……………év …………………… hó ……..... nap
………………………………
…
munkát végzők aláírása
A felügyeletet ellátó(k) nyilatkozata:
Az engedélyben (elsorolt előírásokat tudomásul veszem, a felügyeleti feladataimmal tisztában vagyok, a tűzoltó
készülékek, felszerelések használatát ismerem, a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem.
Sopron, ……………év …………………… hó ……..... nap
………………………………
…
felügyeletet ellátók aláírása
A tevékenység befejezését tudomásul vettem:
Sopron, ……………év …………………… hó ……..... nap ………..óra
………………………………
engedélyt kiadó aláírása
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SÁTOR
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LELÁTÓ
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Tűzvédelmi oktatási napló
Tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv
Készült:
1095 Budapest, Komor Marcell u. 1. - „Recirquel Új Cirkusz Társulat elnevezésű rendezvény
Dátum: 2016. december 4-től folyamatosan
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Az oktatásra kötelezettek megjelentek a tűzvédelmi oktatáson.
Oktató neve:

oktató aláírása
Oktatás jellege:
Az 1996. évi XXXI. Tv 22. § (3) bekezdése, valamint a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 2. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján a Recirquel Új Cirkusz Társulat: Párizs Éjjel elnevezésű rendezvény helyszínre vonatkozó
tűzvédelmi szabályzatában foglaltak oktatása.
Oktatott dolgozók:
A megrendezésre kerülő rendezvény szervezésében és a helyszínen résztvevők
Oktatás tematikája:
1.
2.
3.
4.

Elméleti oktatás, a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak ismertetése
Kérdések átbeszélése, visszakérdezés
Gyakorlati oktatás
Szituációs gyakorlat a tűzriadó tervben foglaltak szerint.

Az elméleti oktatás rövid leírása:
1.
2.
3.
4.
5.

A tűzvédelmi szabályzatában foglaltak ismertetése
A dolgozók tűzvédelmi feladatainak ismertetése
A tűzvédelmi használati szabályainak ismertetése
Tűzvédelmi berendezések eszközök készenlétben tartása, használata
Rendkívüli események bekövetkezésének előjelei, azok esetén tanúsítandó magatartás.
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A gyakorlati oktatás rövid leírása:
Egy db 6 kg-os, 34A 144B MSZ EN 3 szabvány szerint gyártott porral oltó készülék használata ismertetésre került.
A helyes és a helytelen tűzoltási módok meghatározásával.
Dátum

Név

Munkakör

Aláírás
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Kiürítésszámítás - Recircuel Új Cirkusz Társulat: Párizs Éjjel

A
számításokhoz
szükséges
adatok

vízszintes
úthossz 1

vízszintes
úthossz 2

vízszintes
úthossz 3

(S11)

(S12)

(S13)

9,00 m
lépcső
indulási
magassága

0,00 m

0,60 m
lépcső
befejező
magassága

0,00 m

lépcsőn
megtett út
hossza 1

lépcsőn
megtett út
hossza 2

vízszintes
haladási
sebesség

(S14)

(S15)

(vi)

6,70 m
lépcső
indulási
magassága

0,00 m

6,00 m

28 m/min

lépcső
haladási
befejező irány a belső
magassága lépcsőn (fel /
le)

2,00 m

0,00 m le

Kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján (t 1a):

Kiürítés időtartama az ajtók átbocsátóképessége alapján (t 1b):

haladási
irány a
külső
lépcsőn
(fel / le)
le

haladási
haladási
sebesség a
sebesség a
belső lépcsőn külső lépcsőn
(vLb)

(vLk)

19 m/min

19 m/min

helyiség
alapterülete

beépítettség

530,0 m2

0,91 min

1,07 min

t 1b =

a helyiségből
eltávolítandó
személyek

(t1 meg)

száma (N1)

2,00 min

50%

t1a =

kiürítés megengedett
időtartama

n

å
i =1

a helyiségben
tartózkodó
emberek száma

400 fő

s 1i
£ t 1 meg
vi

N1
£ t 1 meg
kx 1

400 fő
egy főre jutó
szabad terület

0,7 m2

a kijáratok átbocsátóképessége (k)

41,7 fő/m/min
N1-hez tartozó
kijáratok
szélességeinek
összege (x1)
9,00 m
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