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A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.
évi XXXI. Számú Tűzvédelmi Törvény 19. § (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.)
számú BM rendeletének 1. § (1) bekezdése, 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel
kiadott ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT alapján kiadom a

1016 Budapest, 6112 hrsz. alatt lévő szabad területen a fent
nevezett rendezvényre vonatkozó

Jelen Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: TVSZ) hatálya kiterjed a TABÁN
Fesztivál rendezvény fenti címén lévő szabad területére, vendéglátó sátrakra és
egyéb építményekre.
A hivatkozott törvényben, rendeletekben, szabályzatokban, nemzeti szabványokban,
valamint jelen szabályzatban foglaltak maradéktalan végrehajtására és megtartására
a rendezvényen tevékenykedő valamennyi munkavállalóra nézve kötelező jellegű.
A szabályzat hatálya kiterjed a fent nevezett területen ideiglenes jelleggel tartózkodó
munkavállalókra – ügyfelekre, vendégekre, karbantartókra, szállítókra, stb. – a rájuk
vonatkozó mértékben.

Budapest, 2017. március 24.
………………………………..
Rendezvényszervező
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I.Fejezet
A tűzvédelmi szabályzat hatálya, alapvető adatok
1. Területi hatály
Jelen Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: szabályzat) hatálya kiterjed a TABÁN
Fesztivál (továbbiakban: Rendezvény) fenti címen lévő létesítményeire,
munkaterületekre, berendezésekre, eszközökre, anyagokra, szabad területeire.
2. Személyi hatály
A TVSZ személyi hatálya kiterjed a rendezvényen tevékenykedő, átirányított vagy
bérelt munkavállalókra, a tanulókra, az alkalmi munkát végzőkre és minden
foglalkoztatási jogviszonyban álló személyre, valamint az 1. pontban meghatározott
területen tartózkodókra.
3. Időbeli hatály
A TVSZ időbeli hatálya 2017. május 01. 1400 – 2359 percig terjedő időszakra, a
szabadtéri rendezvényre vonatkozik.
4. Tárgyi hatály
Jelen szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az 1. pontban ismertetett területen végzett
minden olyan tevékenységre és tárolásra, melyekből a körülmények kedvezőtlen
összejátszása során tűz keletkezésére lehet számítani.
5. Tervezett létszám
A rendezvény szabadon látogatható, a rendezvényszervezők maximálisan egy
időben 8000 fő látogatót valószínűsítenek a rendezvényen.
6. A terület ismertetése
A Tabán területét Budapest I., Krisztina krt, és a Naphegy utca, valamint a Kereszt
utca felől lehet megközelíteni illetve elhagyni. A terület nincs kordonnal illetve
épületekkel körbehatárolva. Kordonnal a színpad, a backstage, és a keverőpult
lesz körbevéve. A rendezvény által használt szabad terület kb.: 30.000 m2
7. A rendezvény szervezője
Budavári Művelődési Ház (1011 Budapest, Bem rakpart 6.)

Rózsa Records Kft. (1103. Budapest, Gergely u. 110.)
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8. A rendezvény biztosítását ellátó szervezet
Valton Sec Kft. (Székhely: 1111. Budapest, Fehérvári út 126-128.)
Biztonsági személyzet létszáma: 20 fő
MP Hungary Kft. (1047. Budapest, Károlyi István u. 10.)
Biztonsági személyzet létszáma: 20 fő
9. Egészségügyi személyzet
1 darab esetkocsi
1 darab mentőkocsi

10. Alapterületek
- VIP sátor 10mX15 m
- Irányítási pont 6mx3m
- Vendéglátás 6mx3m, illetve 3mx3m
- Öltözők 6mx3m
- Színpad 12,432mx10,360m

6

Tűzvédelmi Szabályzat

TABÁN Fesztivál

II.

2017

Fejezet

Tűzvédelmi szervezet felépítése, tűzvédelmi feladatokat is ellátó
személyek
1. A rendezvényszervező tűzvédelmi feladatai
1.1.

Gondoskodik a tűzvédelmi törvényben, jogszabályokban, rendeletekben,
nemzeti szabványokban és szabályzatokban előírtak érvényre juttatásáról, a
tűzvédelemmel kapcsolatos létesítési és használati előírások betartásáról.

1.2.

Biztosítja a rendezvény területén a tűzvédelmi szabályok, előírások és a
tűzvédelmi szabályzatban foglaltak végrehajtásának személyi és tárgyi
feltételeit, illetve azok érvényre juttatását.

1.3.

Gondoskodik a rendezvény tűzvédelmi költségvetési tervének elkészítéséről,
valamint a tűzvédelmi előírások megvalósításához szükséges pénzügyi alap
biztosításáról.

1.4.

Biztosítja a tűz elleni védekezéshez szükséges személyi, anyagi és műszaki
feltételeket, a tűzvédelmi berendezések, felszerelések, eszközök, menekülési
útirányjelzések és oltóanyagok beszerzését, üzemképességük fenntartását.

1.5.

Jóváhagyja, szükség esetén átdolgoztatja a rendezvény
sajátosságait figyelembevevő Tűzvédelmi Szabályzatot.

1.6.

Rendszeresen ellenőrizteti a tűzvédelmi előírások betartását.

1.7.

Részt vesz, vagy megbízottja útján képviselteti magát a rendezvény területén
a katasztrófavédelmi hatóság által tartott eljárásokon (ellenőrzés, szemle,
stb.). Biztosítja ellenőrzés feltételeit és lehetőségét a katasztrófavédelmi
hatóság számára.

1.8.

Az Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség által tartott ellenőrzésen
vagy egyéb eljárásai során megállapított hiányosság megszüntetéséről
haladéktalanul köteles gondoskodni, ill. a szükséges intézkedést megtenni.

1.9.

A rendezvény területén keletkezett tűzesetet – az eloltottakat is – az illetékes
tűzoltóságnak késedelem nélkül köteles bejelenteni. Gondoskodik a tűzeset
helyszínének a vizsgálat befejezéséig történő megőrzéséről illetve változatlan
állapotban hagyásáról.

mindenkori

1.10. A rendezvény biztonságát veszélyeztető körülmény esetén a biztonsági
szolgálat vezetőjével egyetértésben dönt, a rendezvény szüneteltetéséről,
vagy beszüntetéséről.
1.11. Akadályoztatása esetén tűzvédelmi jogkörét írásban átruházhatja valamely
munkavállalóra.
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2. Tűzvédelmi feladatokat ellátó szakszolgáltató
2.1.

Szükség esetén gondoskodik a szabályzat és azok mellékletei módosításának
elkészítéséről, aktualizálásáról.

2.2.

Közvetlenül tűzvédelmi szempontból a kapcsolatot a rendezvényszervezővel
tartja.

2.3.

Gondoskodik, a rendezvény szervezőjének tulajdonában lévő tűzoltó
készülékek szükséges nyilvántartásáról, és a tűzvédelmi oktatási napló –
vezetéséről. Ezeket a nyilvántartásokat a helyszínen kell tárolni.

2.4.

A tűzvédelmi oktatás, felvilágosítás érdekében:
2.4.1. Lebonyolítja a tűzvédelmi oktatást, részt vesz az oktatások rendjének
kialakításában,
oktatáson
és
az
oktatások
megtörténtének
bizonylatolásában.

3. A biztonsági szolgálat tűzvédelmi feladatai
3.1.

Ismernie kell a jelen szabályzat előírásai alapján a reá háruló feladatokat a
tűzmegelőzés érdekében és tűz esetén egyaránt:
3.1.1. A menekülési utak, valamint a tűzvédelmi felszereléshez, a villamos
leválasztó kapcsolóhoz és főkapcsolóhoz vezető utak megismerése és
munkaterületükön azok szabadon tartása.
3.1.2. A tűzvédelemmel összefüggő tiltó rendelkezések és a szabványos
jelzések maradéktalan megtartása.
3.1.3. A tűz jelzésére szolgáló hívószámok (105, 112), valamint a tűzjelzés
módjának ismerete.
3.1.4. Tűz esetén a tűz oltásának megkezdése a rendelkezésre álló
eszközökkel, a testi épség veszélyeztetése nélkül.
3.1.5. Tűz esetén követendő magatartási normák megismerése.

3.2.

A tűzeset helyszínének változatlan állapotban történő megőrzése, ill. a
tűzvizsgálat lefolytatásának elősegítése.

3.3.

A biztonsági szolgálatnak ismernie kell a rendezvény helyszínén készenlétben
tartott tűzoltó készülékek, felszerelések, eszközök kezelését, helyét és
működtetésének módját.

3.4.

Tűzvédelmi szabálytalanság észlelése esetén közvetlen felettesét vagy a
rendezvényszervezőt köteles azonnal értesíteni.

3.5.

Tűz, vagy egyéb katasztrófahelyzet kialakulásakor köteles részt venni a
vendégek menekítésében, segíteni a közönség, területről történő biztonságos
elhagyását.

3.6.

A biztonsági szolgálat vezetője telefonon, vagy kézi rádión keresztül
kapcsolatot tart a rendezvény szervezőjével.
8
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A rendezvény befejezésekor ellenőrzi, hogy nem maradt-e hátra olyan
körülmény, amely tűzeset keletkezéséhez vezethet.

4. Az aggregátor kezelésével megbízott személyzet feladatai
4.1.

Az aggregátorok kezelésével megbízott műszaki személyzet veszélyhelyzet
esetén, a rendezvényszervező, illetve a biztonsági szolgálat vezetőjének
utasítása alapján elvégzi az áramtalanítási műveletet, az aggregátorok
lekapcsolását.

4.2.

A rendezvén y idej e alat t kötele s a z aggregátor kezelési , használat i
útmutatásainak megfelelőe n eljárni, különö s tekintette l a z üzemanya g
töltésér e vonatkozóan . (amennyibe n szüksége s
a z aggregátoro k
üzemanyagának pótlása)

4.3.

Szükség esetén elvégzi a két aggregátor között átkapcsolást.

4.4.

A rendezvény ideje alatt állandó műszaki felügyeletet lát el.

5. A vendéglátó egységek munkavállalóinak tűzvédelmi feladatai
5.1.

Ismernie kell a jelen szabályzat előírásai alapján a reá háruló feladatokat a
tűzmegelőzés érdekében és tűz esetén egyaránt:
5.1.1. A kijáratok és a menekülési utak, valamint a tűzvédelmi felszereléshez,
a közművek nyitó és záró szerelvényeinek, a villamos leválasztó
kapcsolóhoz és főkapcsolóhoz vezető utak megismerése és
munkaterületükön azok szabadon tartása.
5.1.2. A tűzvédelemmel összefüggő tiltó rendelkezések és a szabványos
jelzések maradéktalan megtartása.
5.1.3. A tűz jelzésére szolgáló hívószámok (105, 112), valamint a tűzjelzés
módjának ismerete.
5.1.4. Tűz esetén a tűz oltásának megkezdése a rendelkezésre álló
eszközökkel, a testi épség veszélyeztetése nélkül.
5.1.5. Tűz esetén követendő magatartási normák megismerése.

5.2.

A tűzeset helyszínének változatlan állapotban történő megőrzése, ill. a
tűzvizsgálat lefolytatásának elősegítése.

5.3.

A vendéglátó egységeknek rendelkezniük kell megfelelően karbantartott 6 kgos 34A, 183B, C vizsgálati tüzek oltására alkalmas porral oltó készülékkel.

5.4.

A vendéglátó egységek munkavállalóinak ismerniük kell a rendezvényen
rendszeresített tűzoltó készülékek, felszerelések, eszközök kezelését, helyét
és működtetésének módját.

5.5.

A rendezvény megkezdése előtt kötelesek részt venni a tűzvédelmi oktatáson,
az ott elhangzottakat elsajátítani, betartani, s azt a munkavégzés során
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értelemszerűen alkalmazni. Az oktatáson elhangzanak a rendezvény
tűzvédelmi helyzetével kapcsolatos fontos információk, mint például a tűzoltó
készülékek helyei és működése, a menekülési útvonalakkal kapcsolatos
tudnivalók, az előforduló veszélyforrások, stb.
5.6.

Tűzvédelmi hiányosság észlelése esetén közvetlen felettesét vagy a
rendezvényszervezőt köteles azonnal értesíteni.

5.7.

A rendezvény befejezésekor:
5.7.1. A munkavégzés közvetlen helyén ellenőrzi, hogy nem maradt-e hátra
olyan körülmény, amely tűzeset keletkezéséhez vezethet.
5.7.2. Végrehajtja a gépek, berendezések szabályszerű leállítását, takarítás
elvégzését, berendezések tisztántartását illetve az áramtalanítást.

6. Műsorlebonyolító tűzvédelmi feladatai
6.1.

Veszélyhelyzet esetén meghatározott formaszöveggel tájékoztatja
közönséget a rendezvény felfüggesztéséről, adott esetben beszüntetéséről

a

6.2.

A hangosításon keresztül, segíti a terület kiürítésének elvégzését, élő szóval
igyekszik terelni a tömeget a megvilágított kiürítési útvonalak irányába.

7. Színpadtechnika üzemeltetését ellátó munkavállalók tűzvédelmi feladatai
7.1.

A színpedtechnika üzemeltetését az Omega Trading Kft végzi az általa
delegált munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról a Kft-nek kell gondoskodni.

7.2.

A színpad területén kívül a munkavállalóknak jelen szabályzatban foglalt
tűzvédelmi előírásokat kell betartani.
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III. Fejezet
Eseti tűzvédelmi előírások

1. A szabad területek tűzvédelmi előírásai
1.1.

A szabadtéri rendezvény területén a menekülés
irányát – a napnyugta utáni időszakban is látogatható
rendezvény esetén – világító menekülési biztonsági
jelekkel kell jelölni. A jelölések láthatóságát oly
módon kell biztosítani, hogy a résztvevők számára
a szabadtéri
rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes időtartama
alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen.

1.2.

A területen a biztonságos menekülés érdekében 1,2x0,6 m nagyságú
menekülési útirányjelző táblákat kell elhelyezni. Sötétedést követően
gondoskodni kell a táblák megfelelő megvilágításáról.

1.3.

Napnyugta utáni időszakban a rendezvény területén a közlekedési
útvonalakat meg kell világítani. Azokon a területeken, ahol közterületi
világítás megvilágítja a menekülési útvonalat, nem szükséges tartalék
energiaforrást és külön megvilágítást biztosítani.

1.4.

A résztevők biztonsága érdekében léptékhelyes alaprajzokat (1,2x0,6 m
nagyságú, színes nyomtatású, az időjárásnak ellenálló kivitelű legyen) kell
elhelyezni a rendezvény területén a menekülésre figyelembe vett
útvonalak közelében és azokon a helyeken, ahol a résztvevők
koncentrálódása várható. Az alaprajzokon a menekülést és eligazodást
segítő rajzi elemeket, menekülésre figyelembe vett útvonalat fel kell
tüntetni.

1.5.

A menekülési útvonalon nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható.

1.6.

A rendezvény során keletkező hulladék gyűjtésére, megfelelő számú
hulladék gyűjtőt kell elhelyezni és azokat szükség szerint üríteni kell.

1.7.

A rendezvény teljes területén a hangnyomás, hangerő eléri legalább a 75 dB
(A), a rendezvény terület egyéb területrészén pedig az 50 dB (A) értéket,
vagy legalább 5 dB (A)-lel nagyobb, mint az adott területen várható bármely
30 mp-nél hosszabb ideig fennálló zaj.

2. A vendéglátó sátrak tűzvédelmi előírásai
2.1.

Villamos kávéfőzőt, sütő berendezést és egyéb más
villamos fogyasztót csak oly módon szabad használni,
hogy azok bekapcsolt állapota jól látható legyen.
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2.2.

A vendéglátó sátrakban, étkezőben dohányzás TILOS!

2.3.

A vendéglátó sátrakban üzemeltetett elektromos berendezéseket –
kávéfőző, tűzhely, elektromos főzőlap, stb. – csak a berendezések
kezelési utasításai szerint szabad használni.

2.4.

A vendéglátó sátrakban csak szabványos és műszakilag kifogástalan
állapotban lévő sütőt, főzőberendezést, készüléket szabad használni.

2.5.

Pb gázpalackot csak nyomásfokozó használatával lehet üzemeltetni!
Tartalék PB-gáz palack nem tárolható a rendezvény területén, a kiürült PB-gáz
palackokat minél előbb el kell távolítani a rendezvény területéről.

2.6.

A vendéglátó sátrakban kávéfőző, illetve elektromos főzőlap
használata megengedett, az alábbi feltételekkel:

(rezsó)

Az elektromos kávéfőző, illetve rezsó alá nem éghető anyagból készült
hőszigetelő lapot kell elhelyezni.
A fenti berendezések legalább 30 cm-es környezetén belül – üzemeltetés
közben – éghető anyagot elhelyezni nem szabad. Figyelni kell különösen
a főzőlap környezetében felejtett műanyag zacskókra, csomagoló
papírokra.
2.7.

A vendéglátó sátrakat igénybe venni raktározás, tárolás céljára
még
ideiglenes jelleggel sem szabad, ott tűz – és robbanásveszélyes folyadékot,
anyagot tárolni TILOS!

2.8.

A vendéglátó egységeknél egy-egy darab 6 kg-os 34A, 183B, C vizsgálati
tüzek oltására alkalmas porral oltó készüléket, valamint tűzoltó takarót kell
készenlétben tartani.

2.9.

A vendéglátó egységekben az elektromos berendezések üzemeltetéséhez
használt hosszabbítókat többszörösen toldani TILOS!

2.10. Az elektromos elosztók dugaszoló aljzatait sörcsapok alá elhelyezni TILOS!
2.11. Hibás elektromos berendezést, készüléket használni, valamint toldott-kopott
vagy elhasználódott szigetelésű csatlakozó elektromos vezetéket alkalmazni
nem szabad.
2.12. A vendéglátó egységek eseti tűzvédelmi előírásainak betartásáért az adott
egység üzemeltetője, valamint az ott dolgozó munkavállalók felelnek.
3. A VIP sátor eseti tűzvédelmi előírásai
3.1.

A VIP sátorban csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagot,
eszközt, stb. szabad tárolni és felhasználni.

3.2.

A VIP sátorban két darab, 6 kg-os 34A, 183B, C vizsgálati tüzek oltására
alkalmas porral oltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.3.

A VIP sátorhoz tartozó berendezési tárgyakat, anyagokat úgy kell elhelyezni,
hogy az ottani közlekedésre elegendő szélességű út álljon állandóan
rendelkezésre.
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3.4.

A világító berendezést úgy kell rögzíteni, elhelyezni, hogy az a környezetére
tűzveszélyt ne jelenthessen.

3.5.

Az elektromos világító berendezések lámpatesteinek legalább 50 cm-es
körzetében éghető anyagot elhelyezni nem szabad.

3.6.

Hibás elektromos berendezést, készüléket, stb. használni, valamint toldottkopott vagy elhasználódott szigetelésű csatlakozó elektromos vezetéket
alkalmazni nem szabad.

3.7.

A VIP sátor rendszeres takarításáról és az ott keletkezhető éghető hulladék
folyamatos eltávolításáról gondoskodni kell.

3.8.

A VIP sátor területén csak szabályos és műszakilag kifogástalan állapotban
lévő, gyárilag engedélyezett típusú sütő-főző berendezést szabad használni
és üzemeltetni, a berendezés kezelési utasításainak megfelelően (A
berendezés 1 méteres körzetében éghető anyagot elhelyezni, tárolni TILOS!).

A rendezvény végén a VIP sátort tűzvédelmi szempontból át kell vizsgálni – a
szükséges áramtalanítást el kell végezni – a helyiséget utolsónak elhagyó
személynek és az esetleges hiányosságot meg kell szüntetni.

3.10. A VIP sátor eseti tűzvédelmi előírásainak betartásáért
vendéglátó egység vezetője felel.

az ott

működő

3.11. A VIP sátor területén egyidejűleg max. 50 fő tartozkodhat.
4. Az öltözők, ruhatárak tűzvédelmi előírásai
4.1.

Az öltözőben csak a rendeltetésszerű használathoz szükséges
berendezések, technikai eszközök helyezhetőek el.

4.2.

Az öltözőben hőt termelő
üzemeltetni szigorúan TILOS!

4.3.

Az öltöző sátorban legalább egy darab, 6 kg-os 34A, 183B, C vizsgálati tüzek
oltására alkalmas porral oltó készüléket kell készenlétben tartani.

4.4.

Az öltözőben lévő berendezések, eszközök, anyagok a szabad mozgást,
közlekedést, elektromos berendezések kapcsolóihoz, kijárathoz való
hozzájutást nem akadályozhatják.

4.5.

Az öltözőben a ruhák tárolásán kívül más anyagok, eszközök tárolása,
raktározása TILOS!

4.6.

Tűz-és robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag tárolása az öltözőben
TILOS!

4.7.

Használat után az öltöző áramtalanításáról gondoskodni kell.

4.8.

Az öltözőben dohányozni szigorúan TILOS!

4.9.

Az öltöző eseti tűzvédelmi előírásainak betartásáért a rendezvényszervező,
és az öltözőt használó fellépők felelnek.

elektromos

berendezést

tárolni,
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5. A színpad tűzvédelmi előírásai rendezvények idején
5.1.

A színpadon csak a rendeltetésszerű használathoz
szükséges berendezések, technikai eszközök helyezhetőek
el.

5.2.

Rendezvény után a színpad áramtalanításáról gondoskodni
kell.

5.3.

A színpad és környezetének védelmére 50 m2-ként egy darab, 6 kg-os 34A,
vizsgálati tüzek oltására alkalmas porral oltó készüléket, valamint 1 db tűzoltó
takarólt kell készenlétben tartani.

5.4.

A színpad felépítését követően, az ott található elektromos berendezéseket
tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni, és azt írásos módon dokumentálni
kell.

5.5.

A színpad fém tartóelemeit EPH hálózatba be kell kötni.

5.6.

A rendezvény során pirotechnikai látványelemeket csak előzetes – külön
jogszabály által meghatározott – feltételek betartása, és írásos engedély
birtokában lehet végezni.

5.7.

A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához
legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének
módjával biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli
beavatkozás lehetőségét.

5.8.

A színpad eseti tűzvédelmi előírásainak betartásáért a színpad üzemeltetője
(Omega Trading Kft) felel.

6. Az aggregátor és környezetének tűzvédelmi előírásai
6.1.

Az aggregátor 5 méteres körzetében a dohányzás és
nyílt láng használata TILOS!

6.2.

Az aggregátort üzemelés közben üzemanyaggal tölteni,
csak a tűzvédelmi előírások, és technológiai utasítások
maradéktalan betartása mellett lehet.

6.3.

Az aggregátor üzemanyaggal való töltését csak arra megbízott személy
végezheti.

6.4.

Az aggregátor és környezetének védelmére legalább egy darab, 6 kg-os 34A,
183B, C vizsgálati tüzek oltására alkalmas porral oltó készüléket kell
készenlétben tartani.

6.5.

Az aggregátor üzemeltetéséhez szükséges gázolaj tárolása csak szabványos
üzemanyagos kannákban történhet kármentő tálcán.
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6.6.

A rendezvény befejezésével az aggregátor elhelyezésére szolgáló területet a
biztonsági szolgálatnak át kell vizsgálni, és az észlelt tűzvédelmi
szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

6.7.

Az aggregátor eseti tűzvédelmi előírásainak betartásáért az aggregátort
üzemeltető személy felel.

7. Irányítási pont eseti tűzvédelmi előírásai
7.1.

Az irányítási ponton 2 db 55A, 233B, C teljesítményű tűzoltó készüléket kell
készenlétben tartani, melyeket nem szükséges az e rendeletben
meghatározottak szerint biztonsági jellel megjelölni.

7.2.

Az irányítási ponton keresztül a rendezvény szervezője biztosítja a
kommunikációs és tömegtájékoztatási lehetőséget.

7.3.

Az irányítási ponton a tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket
tartalmazó dokumentáció egy példányát el kell helyezni.

7.4.

Az irányítási ponton legalább 1 db villamos hálózattól független hangosító
eszközt, valamint 2 db a rendezvény biztosításában résztvevők közti
kommunikációs eszközt kell készenlétben tartani.
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IV. fejezet
A tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok,
előírások
1. Tűzvédelmi használati szabályok
1.1. A rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi dokumentációt a rendezvény területén,
az irányítási ponton kell tartani.
1.2.

Az építményt, építményrészt, a vegyes rendeltetésű épületet, szabadteret
csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben
megállapított
rendeltetéshez
tartozó
tűzvédelmi
követelményeknek
megfelelően szabad használni.

1.3.

A használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, valamint az egyéb
tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi
követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban,
rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.

1.4.

A rendezvény területén csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez
szükséges anyag és eszköz tartható.

1.5.

A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadtérből, a gépről, a
berendezésről, az eszközről, készülékről a tevékenység során keletkezett
éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, illetőleg a tevékenység befejezése
után el kell távolítani.

1.6.

A szétfolyt, illetőleg kiszivárgott tűzveszélyes folyadékot haladéktalanul fel kell
itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt
helyen kell tárolni.

1.7.

Az aggregátor vészleállító kapcsolóját meg kell jelölni.

1.8.

A rendezvény területén legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt kell
telepíteni, melyen a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett
útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni legalább a
rendezvény, koncert megkezdése előtt, szünetében és a végén.

1.9.

Éghető folyadékot vagy azzal szennyezett vizet közműcsatornába beönteni
nem szabad. Továbbá nem szabad éghető folyadékkal, zsírral szennyezett
hulladékot közterületi hulladéktárolóba elhelyezni.

1.10. Elektromos kapcsolószekrény, elosztótábla 50 cm-es távolságán belül éghető
anyag nem helyezhető el.
1.11. A rendezvényen a munkavállalóknak és a biztonsági szolgálatnak a
tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi
használati szabályok betartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
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Az észlelt szabálytalanságot meg kell szüntetni, a rendellenességet jelenteni
kell a rendezvényszervezőnek, vagy az általa megbízott személynek.
1.12. A színpad és a nézőtér elválasztására, a színpadtól mérten 2-3 méter
távolságban bonthatatlan kötésű kordont kell alkalmazni, amelyek a tömeg
nyomásának hatására nem dőlhetnek el, nem válhatnak szét – ezeket technikai
megoldással kell biztosítani.

2 Dohányzás
2.1.

Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan
helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást
okozhat.

2.2.

Dohányozni nem szabad a következő területeken:
2.2.1. catering sátrakban
2.2.2. öltözőben
2.2.3. kiszolgáló sátorban
2.2.4. VIP sátorban

2.3.

A dohányzási tilalmat a vonatkozó műszaki követelmények által meghatározott
biztonsági jellel kell jelölni.

2.4.

Dohányzóhelynek olyan helyiséget, területet lehet kijelölni, ahol a dohányzás
veszélyeztetés nélkül megengedhető, helye a VIP sátor mellett található.

2.5.

Azon a területen, ahol a szórakozó közönség tartózkodik, a dohányzás nem
kerül korlátozásra.

2.6.

A dohányzási tilalmat táblával, illetőleg piktogrammal jelölni kell. A tilalomra
figyelmeztető táblákat kell elhelyezni a vendéglátó sátrakban, az öltözőben és
a VIP sátorban.
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3. Raktározás, tárolás
3.1.

A sátrak területén csak az ott folytatott (engedélyezett)
tevékenységhez, technológiához szükséges anyagot, eszközt,
berendezést, felszerelést szabad tárolni és felhasználni.

3.2.

Raktárban történő tárolás során ügyelni kell a raktározási
szabályok betartására (polcok teherbírására, rakat egységek
képzése, anyagok elkülönítése, stb.).

3.3.

A vendéglátó sátrakban csak egyszeri cserét biztosító Pb gázpalack tárolható,
minden más anyagtól jól elszeparálva, és úgy, hogy azok a veszélyes
felmelegedéstől védve legyenek!

3.4.

Oldószeres festékek, hígítók tárolása TILOS.

3.5.

Az anyagokat, árukat úgy kell tárolni, hogy azok tűz keletkező forrásává ne
válhassanak. Tartózkodni kell az éghető hulladék felhalmozásától, és az
anyagok szabálytalan tárolásától.

3.6.

A tárolás során az éghető anyagok, és a lámpatest, dugaszolóaljzat között
legalább 50 cm-es távolságot meg kell tartani.

3.7.

Tárolás során törekedni kell a rend és jó áttekinthetőség kialakítására, ezért
az árukat, tárgyakat – amennyiben lehet – polcokon, rendezetten kell tárolni.

3.8.

Anyagtárolás során a tűzoltó készüléket eltorlaszolni TILOS!

3.9.

A tároló helyeken, helyiségekben, megfelelő tárolási rendet kell kialakítani. A
helyiséghez tartozó berendezési tárgyakat, anyagokat úgy kell elhelyezni,
hogy az ottani közlekedésre elegendő szélességű út álljon állandóan
rendelkezésre.

3.10. A raktározás, a tárolás területét, az éghető hulladéktól állandóan mentesen
kell tartani.
3.11. A villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét
állandóan könnyen hozzáférhetővé és használható állapotban kell tartani.
3.12. A rendezvény befejezése után, eltávozás előtt a munkaterületet az utolsóként
elhagyó személyeknek a villamos berendezéseket ki kell kapcsolni, illetve a
villamos hálózatról le kell választani.
4. Közlekedési utak
4.1.

A rendezvény közlekedési, tűzoltási
felvonulási útvonalait, területeit, valamint
vízszerzési
helyekhez
vezető
útjait
állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani,
amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
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A sátrak tagolását, a munkaterületeket úgy kell kialakítani, hogy tűz- vagy
robbanás esetén az ott tartózkodók eltávozhassanak, illetve eltávolíthatók
legyenek.
A tűzoltási felvonulási terület a Krisztina körúton, Kereszt utcán, valamint a
Naphegy utcán biztosítható. A Krisztina körúton, illetve a Naphegy utcán
találhatók a tűz oltásához szükséges föld feletti tűzcsapok.
Tűz esetén a felvonulási
haladéktalanul el kell állni!

területről,

az

ott

parkoló

gépjárművekkel

5. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző
rendszer
5.1.

A területen a biztonságos menekülés érdekében 1,2x0,6 m nagyságú
menekülési útirányjelző táblákat kell elhelyezni. Sötétedést követően
gondoskodni kell a táblák megfelelő megvilágításáról.

5.2.

Napnyugta utáni időszakban a rendezvény területén a közlekedési útvonalakat
meg kell világítani. Azokon a területeken, ahol közterületi világítás megvilágítja
a menekülési útvonalat, nem szükséges tartalék energiaforrást és külön
megvilágítást biztosítani.

6. Tüzelő-fűtőberendezések tűzvédelmi szabályai
6.1.

A catering sátrakban csak olyan fűtési rendszer létesíthető,
illetőleg használható, amely rendeltetésszerű működése során
nem okoz tüzet vagy robbanást.

6.2.

Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú sütőés főzőberendezést szabad használni.

6.3.

A sütő- és főzőberendezést, az égéstermék-elvezető, valamint a
környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani,
illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén
mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se
jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.
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6.4.

A munkavégzés befejezése után az elektromos sütő- és főzőberendezést az
elektromos hálózatról le kell választani.

6.5.

Pb-gázzal üzemelő sütő- és főzőberendezés gázellátását, használatának
befejezésekkor, és üzemszünetben meg kell szüntetni.

6.6.

A catering sátrakban elhelyezett Pb gázpalackokat csak nyomáscsökkentő
használatával lehet üzemeltetni.

6.7.

Faszénnel üzemelő sütő-főző berendezést üzemeltetni szeles időjárási
körülmények között nem lehet.

6.8.

A gázpalackokat úgy kell elhelyezni, hogy tűzveszély, vagy robbanást okozó
felmelegedés ne érhesse.

7. Villamos berendezések tűzvédelmi szabályai
7.1.

A rendezvény villamos berendezéseit nemzeti szabványok
szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni.

7.2.

A rendezvényen létesített villamos
berendezéseket
központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell
kialakítani.

7.3.

A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell
megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyagra
gyújtási veszélyt ne jelentsen.

7.4.

A villamos berendezést, a színpad építését követően tűzvédelmi szempontból
felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni,
melynek tényét, írásos módon kell dokumentálni.

7.5.

A vendéglátó sátrakban, szabadtéren, öltözőben a környezetre gyújtási
veszélyt nem jelentő világítás használható.

7.6.

A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni,
hogy a környezetére tűzveszélyt ne jelenthessen.

7.7.

A kapcsolókat jól láthatóan kell elhelyezni, üzemben tartani, azokat eltakarni
TILOS! Az elektromos kapcsolókat előírás szerinti feliratozással kell ellátni.

7.8.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését,
továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.

7.9.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése
után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos
hálózatról le kell választani.

7.10. A lámpatestekről, foglalatokról és egyéb elektromos berendezésekről a
keletkezett port és szennyeződést rendszeresen el kell távolítani.
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7.11. A villamos berendezést csak a rendeltetésének és méretezésének
megfelelően szabad használni, amely a nemzeti szabványok előírásainak
megfelelnek és hibátlanok.
7.12. A hálózatot a megengedettnél nagyobb terhelés alá vonni nem szabad.
7.13. A villamos hálózatot állandó ellenőrzés alatt kell tartani, megrongálódott, hibás
vezetéket feszültség alatt tartani nem szabad.
7.14. A hibás, rossz villamos berendezést, készüléket üzemben tartani szigorúan
TILOS!
7.15. Világító berendezésen, lámpatesten éghető díszítő anyagot elhelyezni TILOS!
7.16. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése
után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre,
amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve.
Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai,
informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.
7.17. Villamos berendezéseknél csak a nemzeti szabvány előírásainak megfelelő
biztosítékot, kismegszakítót szabad használni. A biztosítékot TILOS
„patkolni”!
8. Tűzoltó készülék, felszerelés
A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen
hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék
a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a
legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan
használható, üzemképes állapotban kell tartani.

8.1.

8.2.

A rendezvény területén, az alábbi helyeken kell tűzoltó
készüléket elhelyezni:
a színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után
1 db 34 A teljesítményű,
az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34
A teljesítményű,
a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden
megkezdett 100 m2 után 1 db 34A, 183B C teljesítményű

A VIP sátor védelmére 2 db 34 A, 183 B C teljesítményű
Az irányítási ponton 2 db 55 A, 233 B C teljesítményű
Az aggregátor védelmére 1-1 db 34 A, 183 B C teljesítményű
8.3.

A tűzoltó készülékeket jól láthatóan és maradandó módon meg kell jelölni.
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A biztonsági jeleket minden esetben a tűzoltó berendezés fölé 2-2,5 m
magasságban kell felszerelni, hogy a biztonsági jel akkor is látható legyen, ha
az átmenetileg takarásban van.

9. Tűzoltás
9.1.

A tűz oltásában, az emberi élet, és az anyagi javak
mentésében mindenki köteles életkora, egészségi, fizikai
állapota alapján, elvárható módon külön felhívás és
ellenszolgáltatás nélkül – részt venni.

9.2.

A tűzoltás vezető utasításait mindenki köteles végrehajtani.

9.3.

A tűz oltását a rendelkezésre álló felszerelésekkel, eszközökkel meg kell
kísérelni. Erre a célra ABC porral oltók vannak rendszeresítve. A tűzoltó
készülékeknél az oltás megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy nincse a készüléken sérülés, nem hiányzik-e a plomba, a nyomásjelző mutatója a
zöld mezőben van-e.

9.4.

A villamos berendezésekben, azok közelében keletkezett tűz esetén az oltás
megkezdése előtt áramtalanítani kell.

9.5.

Tűz esetén a követendő magatartás:
Tűz észlelése esetén a tűzjelzés megtétele a biztonsági szolgálat,
valamint a Hivatásos Tűzoltóság felé (105, 112)
Tűz észlelése esetén – a testi épség veszélyeztetése nélkül –
kezdjék meg a tűz oltását.
A Hivatásos Tűzoltóság helyszínre érkezése után a tűzoltást az egység
parancsnoka irányítja.
Biztosítani kell, hogy a
helyszínéhez juthassanak.

kivonuló

tűzoltó

egységek

a

tűzeset
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10. Oltóvíz
10.1. A rendezvény időtartama alatt a szükséges oltóvizet és annak
kivehetőségét a legveszélyeztetettebb helyszín
védelme
érdekében a rendezvény szervezőjének kell biztosítania, mely
történhet egyedi, eseti műszaki megoldás felhasználásával is. A szükséges
oltóvíz mennyiségét, helyét és követelményeit adott rendezvényre
vonatkozóan egyedileg – egyeztetés keretén belül – az illetékes első fokú
tűzvédelmi hatóság határozza meg.
10.2. A rendezvényen esetlegesen keletkezett tüzek oltásához, a Krisztina
körúton egy darab, valamint a Naphegy utcán két darab föld feletti tűzcsap
található.
10.3. A vízszerzési helyeknél biztosítani kell azok tűzoltó gépjárművel való
mindenkori megközelíthetőségét és az oltóvíz akadálytalan kivehetőségét.
10.4. A tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még
ideiglenesen sem szabad.
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V. fejezet
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység

1. A tevékenység feltételei
1.1.

Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az
tüzet, vagy robbanást okozhat.

1.2.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az előzetesen
írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott
feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a
munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek
tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a
munkát végző kötelezettsége.

1.3.

A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző
személyek tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának meglétét, érvényességét,
ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a
munkavégzésre való utasítás nem adható ki.

1.4.

A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység
feltételeit a rendezvényszervezővel vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt
szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal
egészíti ki.

1.5.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek
tartalmazniuk kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző
nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében – a
bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és
előírásokat.

1.6.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó engedélyt maximum
30 napos érvénytartamra lehet kiadni.

1.7.

Tűzjelzés alkalmával minden tűzveszéllyel járó tevékenységet azonnal meg
kell szüntetni és a munka csak a jelzés lefújását követő terület ismételt
átvizsgálás után folytatható.

1.8.

A tűzveszélyes tevékenységhez a munka megkezdésétől annak befejezéséig
a munkát elrendelő felügyeletet köteles biztosítani.

1.9.

Jogszabályban
meghatározott
szakvizsgához
kötött
tűzveszélyes
tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb
tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott
személy végezhet.
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1.10. A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka
kezdésétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a
munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha
nincs ilyen személy, akkor a munkát végző – szükség esetén műszeres –
felügyeletet köteles biztosítani.
1.11. A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a
munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha
nincs ilyen személy, akkor a munkát végző az ott keletkezhető tűz oltására
alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
1.12. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a
helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni
és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A
munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek
tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor
a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye
szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel
időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.
Személyi feltételek
a vonatkozó rendelkezésekben meghatározott (pl. szakmunkás)
képesítés,

érvényes tűzvédelmi szakvizsga.

Tárgyi feltételek
műszaki berendezések, készülékek, felszerelések, szerszámok
megfelelő állapota.
érvényes felülvizsgálati dokumentáció (hegesztő berendezés
esetében).

meg kell vizsgálni:

nincsenek-e sérülések a hegesztő berendezésen,
a biztonsági szerelvények a helyükön vannak-e, működőképeseke,

a kábelek, illetve tömlők nem szakadtak, sérültek-e
a csatlakozások rendben vannak-e,
hegesztőpisztolyok, manométerek nem sérültek-e, nincs-e szivárgás,
el kell végezni azokat az ellenőrzéseket, amelyeket a
hegesztőgépek kezelési utasításai előírnak.

Lánghegesztési tevékenység végzése során az MSZ 6292 előírásait
kell betartani, ezen kívül kiemelten kell kezelni az alábbiakat:
hegesztő berendezés közelében legalább 1 db az ott keletkezhető tűz
eloltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani,
a palacktárolást úgy kell végezni, hogy a palackokhoz illetéktelen hozzá
ne férhessen.
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VI. fejezet
Munkavállalók tűzvédelmi oktatása

Az 1996. évi XXXI. törvény 19.§ (2) bekezdés alapján a rendezvényszervező
köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállalók, a jogszabályokban foglalt
előírások szerint végezzék tevékenységüket, a Tűzvédelmi Szabályzatban
foglaltakat megismerjék és megtartsák.
A tűzvédelmi oktatást a tűzvédelmi megbízott tartja.

1. A rendezvényen tevékenykedő vendéglátó egységek munkavállalóinak
tűzvédelmi oktatása
1.1.

A fent említett személyeket a rendezvény napján, 14 óra előtt előzetes
tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatásban legalább a következőkre
kell kitérni:
1.1.1. a tűzvédelmi szabályzat főbb részeinek ismertetése,
1.1.2. a munkakörnyezet tűzveszélyessége,
1.1.3. a tűz esetén követendő magatartás,
1.1.4. a tűzjelzés módja, lehetősége, tartalma,
1.1.5. a tűzvédelmi előírások megszegésének jogi következménye.
1.1.6. a tűzoltás módja a rendelkezésre álló felszerelésekkel,

1.2.

A rendezvényen csak olyan munkavállaló foglalkoztatható, aki az oktatási
napló szerinti oktatásban részesült.

2. A tűzvédelmi oktatások dokumentálása
2.1.

A tűzvédelmi oktatást végrehajtó személy az oktatást tűzvédelmi oktatási
naplóban, vagy a mellékletben található minta alapján dokumentálja.

2.2.

Az oktatást bizonyító dokumentumnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
Az oktatás időpontját, helyét, időtartamát.
Az oktatás tárgyának tételes ismertetését.
Az oktatás jellegét (új belépő, áthelyezett, ismétlődő, rendkívüli,
pótoktatás).

2.3.

Az oktatást bizonyító dokumentumokat 1 évig meg kell őrizni.
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VII. Fejezet
A munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel
kapcsolatos feladatai

1. Tűzjelzés
A vendéglátó sátrakban, és a rendezvény belső, elzárt területén kialakított sátrakban
a tűzoltóság hívószámát vagy az alapvető utasításokat tartalmazó táblát jól
látható módon el kell helyezni.

A rendezvény ideje alatt a területen keletkezett tűzről és egyéb káreseményről a
színpadon található kivetítőn keresztül kell figyelmeztetni a szórakozó közönséget,
valamint a hangosítás segítségével mikrofonon kell tájékoztatni a tömeget.
Közlemények:
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2. A tűzjelzésnek tartalmaznia kell
a.) a tűzeset pontos helyét
b.) mi ég, mi van veszélyben
c.) emberélet van-e veszélyben
d.) a tűz terjedelme
e.) jelző neve és telefonszáma
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VIII. fejezet
Egyéb rendelkezések
1. Tűzvédelmi iratok kezelése, gyűjtése, dokumentálása
1.1.

A TABÁN Fesztivál szabadtéri rendezvény tűzvédelmével
összefüggő
iratot,
utasításokat,
rendelkezéseket,
szabályzatot, igazolást, stb. az irányítási ponton kell tartani.

1.2.

a helyszínen tartandó dokumentumok:
1.2.1. A tűzvédelmi szabályzat
1.2.2. A
villamos
berendezés,
hálózat,
tűzvédelmi
szabványossági felülvizsgálatának, valamint az abban foglalt
hiányosságok megszüntetésére vonatkozó szerelési nyilatkozatot.
1.2.3. Tűzvédelmi oktatási naplót, az oktatással, kapcsolatos iratot.
1.2.4. Tűzvédelemmel összefüggő levelet (tűzoltósági határozatot), iratot,
bizonylatot, igazolást, szakvéleményt, tervezői, kivitelezői nyilatkozatot.
1.2.5. Ellenőrzési jegyzőkönyveket
1.2.6. Tűzoltó készülékek nyilvántartását.
1.2.7. Tűzvédelmi célt, szolgáló helyszínrajzot, melyen fel kell tüntetni a
szükséges közműlezáró berendezések helyét, a menekülési útvonalakat,
tűzcsapok, tűzoltó készülékek stb.

2.Tűzvédelmi ellenőrzések
2.1.

Minden munkavállaló kötelessége, hogy munkakezdéskor ellenőrizze
közvetlen munkahelyi környezetét, hogy az a tűzvédelmi szabályzatban, illetve
az előírásoknak megfelel-e.

2.2.

Ezen túl munkaköri kötelessége, hogy a rendezvény ideje alatt folyamatosan
betartsa a tűzvédelmi előírásokat.

2.3.

A fenti ellenőrzési kötelezettség a vezető beosztású személyekre is
vonatkozik.

2.4.

A rendezvény befejezésekor a rendezvény területét a biztonsági szolgálatnak
kötelessége átvizsgálni tűzvédelmi szempontból.

2.5.

A rendezvény befejezésekor a vendéglátó egységekben az ott tevékenykedő
munkavállalóknak az alábbi feladatokat el kell végezni:
a takarítási munkálatok
a közlekedési utak átjárhatóságának ellenőrzését
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Pb gázpalack szelepének elzárását, a gázpalackok elszállítását
nem maradt-e hátra olyan állapot, helyzet, melyből tűzeset keletkezhet
(pl. égő cigaretta, főzőberendezés, stb.)
3. Tűzvédelmi szemle
3.1.

A tűzvédelmi szakszolgáltató a rendezvény megkezdése előtt tűzvédelmi
szemlét (továbbiakban szemle) tart a rendezvény által használt területen.

3.2.

A szemlén vizsgálat tárgyát képezi minden az adott rendeltetési egységgel, az
ott folytatott tevékenységgel, használt berendezésekkel, eszközökkel,
gépekkel, és az ott dolgozó munkavállalókkal kapcsolatos tűzvédelmi előírás
vizsgálata.

3.3.

A szemléről – amennyiben szükséges – jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet
legalább öt évig meg kell őrizni.

4. A rendezvény befejeztével kapcsolatos feladatok
4.1.

A rendezvény befejezésekor (záráskor)
a rendezvényhez
tartozó összes sátrat az adott terület munkahelyi vezetője által
az utolsóként távozó munkavállaló
kijelölt személy, vagy
ellenőrzi, hogy a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak végrehajtása
megtörtént-e.

4.2.

Az ellenőrzés terjedjen ki:
a takarítási munkálatok elvégzésére,
a közlekedési utak szabadon
tartására
a kávéfőző és egyéb elektromos melegítő, hősugárzó készülékek lehűlt
állapotban való tartására, és annak egyedi feszültségmentesítésére,
nem maradt-e hátra olyan állapot, helyzet, melyből tűzeset keletkezhet
(nincs-e égő cigarettavég, a hamu nincs-e éghető anyagot tartalmazó
helyre öntve, stb.)
Pb gázpalack szelepének elzárására, a gázpalackok
elszállítására

a hulladékok eltávolítására, a hulladékgyűjtő

tartályok kiürítésére,

a feszültségmentesítés (áramtalanítás)

végrehajtására,
a tűzoltó felszerelés, készülék vízszerzési
tartására, megközelítésének lehetőségére.

hely

szabadon

5. Tűzvédelmi bírság (kivonat a 259/2011. (XII.7) Korm. rendeletből)
3.1.

A tűzvédelmi hatóság a kormányrendeletben található
táblázatban megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített
mértékben tűzvédelmi bírságot szabhat ki.
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3.2.

Ha a táblázatban rögzített szabálytalanság ismételten fordul elő,
a tűzvédelmi bírságot ki kell szabni.

3.3.

Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes
szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb
10 000 000 forint.

3.4.

A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári
jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó
szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.

3.5.

A tűzvédelmi bírság ugyanazon tényállás mellett – az azonnal megszüntethető
szabálytalanságok kivételével – a tűzvédelmi bírságot kiszabó jogerős
határozat közlését követő két hónap elteltével szabható ki ismételten.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉS
Ha a rendezvény területén a tűzvédelmi helyzetre kiható változás történik, abban az
esetben a szabályzatot módosítani kell úgy, hogy az naprakész állapotban legyen.
Jelen szabályzatban foglaltakat a TABÁN Fesztivál rendezvény vendéglátó
egységek munkavállalóival, a rájuk vonatkozó mértékben – tűzvédelmi oktatás
keretében – ismertetni kell.
Lehetőséget kell biztosítani a biztonsági szolgálat részére a tűzvédelmi szabályzat
megismerésére a rájuk háruló feladatok vonatkozásában.
Az itt nem szabályozott tűzvédelmi viszonyokra az érvényben lévő tűzvédelmi
jogszabályok, rendelkezések, szabályzatok és a nemzeti szabványokban
meghatározottak az irányadók.
A tűzvédelmi előírások, rendelkezések, intézkedések végrehajtásának elmulasztása,
megszegése vagy azok nem megfelelő módon történő végrehajtása a cselekmény
súlyától függően fegyelmi, a katasztrófavédelmi hatóság részéről helyszíni bírság,
szabálysértési és súlyosabb esetben büntetőjogi felelősségre vonást vonhat maga
után.
A szabályzatban foglaltak végrehajtását és betartását ellenőrizni fogom és szükség
esetén felelősségre vonást kezdeményezek.
A szabályzat kiadását követően lép hatályba, és annak előírásait a TABÁN Fesztivál
rendezvény idején be kell tartani.

Budapest, 2017. március 24.

...………………………..
Rendezvényszervező
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1.Sz. Melléklet
Jelentés tűzesetről
JELENTÉS TŰZESETRŐL
Jelentem, hogy a Budavári Művelődési Ház TABÁN Fesztivál rendezvény
területén
2017 év 05 hó 01 napján
A tűzeset során
megsemmisült

órakor tűz keletkezett.
leégett (részben leégett, stb.)

(részben

megsemmisült)
anyag,

gép,

berendezés,

állat, stb.
A tűzesetek kapcsán

nevű munkavállaló(k)

megsérült(ek).
A tűz által okozott kár(becsült kár)
A tűzoltást az

Ft.
hivatásos tűzoltóság végezte.

A tűzesetet előzetes/végleges megállapítás szerint:
okozta
A tűzesetért

felelős
A hatósági tűzvizsgálat megállapította, hogy a

tűz

miatt
előírásokat

keletkezett, mert
nem tartották be.
A tűzesetet követően az alábbi intézkedést tettem:

Budapest, 2017 év május hó 01 nap

Rendezvényszervező
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2.Sz. Melléklet
Tűzoltó készülékek üzembentartói ellenőrzésének dokumentálása
TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK ELLENŐRZÉSE
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3.Sz. Melléklet
Oktatási napló
OKTATÁSI NAPLÓ
Készült: …………………… év ………………………….hó ………………………..napján
a ……………………………………………………………......(munkahely megnevezése)
Az oktatásra kötelezettek száma: …………………..fő
Az oktatáson megjelentek száma: ………………….fő
Az oktatás jellege (a megfelelő rész aláhúzandó)
ismétlődő tűzvédelmi oktatás
pótoktatás
rendkívüli oktatás
egyéb oktatás…………………………………………

……………….

Az elméleti oktatás rövid tartalmi összefoglalása:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………… ……
……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

A gyakorlati oktatás tárgya:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Az oktatást ellenőrizte:……………………………, beosztása:………………………..
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4.Sz. Melléklet
Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez

ENGEDÉLY

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére
Az előzetesen megtartott helyszíni szemle alapján a hatályos
tűzvédelmi/pirotechnikai rendelkezések figyelembevételével engedélyt adok az
alábbi munkavégzésre.

A munka megnevezése:
A munkát végző neve:
A munkavégzés helye:
A munkavégzés ideje:
A munkavégzés rövid
leírása:

A fentebb részletezett munkavé gzé snél az alábbi tűzvédelmi előírásokat kell
végrehajtani, megtartani:
ez
1. A munkavégzés meg kdé
raktárvezetőnek.

sőe t el anna
t

ték

étny be

kell

jelenteni

a

2. A munkavégzés ter ül etére az illetéktele n személyek bejutását meg kell tiltani.
3. A munkát tilos me gkezdeni mindadig,
d amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el
nem hárították.
4. A hegesztő gázpala ckra nyomásszabályozó felszerelése kötelező!
é
5. A hegesztőknek ésazpítőipari
tevékenység során nyílt lánggal járó munkát
végzőknek a tev é kenység végzéséhez tűzvédelmi szakvizsgával kell
rendelkezniük. Egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra,
előírásokra kioktatott személy végezhet.
6. A munkavégzéssel érintett területet el kell határolni. (Pl.: ajtók folyamatos zárva
tartása)
7. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésénél a környezetben
tevékenykedő személyeket is figyelmeztetni kell a tevékenység végzése alatti
fokozottabb óvatosságra.
8. A tűzveszélyes tevékenység végzésével érintett területen legalább 2 darab 6 kgos ABC porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
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9. Lánghegesztési, lángvágási munkálatok közelében a tűzoltó készülékek mellett
egy vödör vizet is készenlétben kell tartani (Pl.: esetlegesen megolvadt izzó
fémtárgyak hűtésére).
10. A tevékenység helyszínéről az éghető anyagot, hulladékot előzetesen el kell
távolítani. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy gondoskodni kell az éghető
anyagok elhatárolásáról, vagy olyan védelméről, mely megakadályozza azok
meggyulladását.
11. A napi munkaidő végét megelőző egy órával a hegesztési/lángvágási
tevékenységet be kell szüntetni, és át kell ellenőrizni a munkavégzés területét.
12. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és
annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan
körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat (pl.: izzó parázs, felmelegedett
anyag stb.).
13. A tevékenységet csak kifogástalan műszaki álla potú hegesztő berendezéssel
lehet megkezdeni.
14. A fentebb meghatározott feltételeken túl min den es etben be kell tartani a
zá ogs Tűzv édelmi Sabályzat),
z
54/2014 (XII.5) BM rendeletben s(Or
és a
143/2004. (XII. 22.) GKM rende letb en ( Heges ztési Biztonsági Szabályzat)
foglaltakat.
Egyéb előírások:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..

Amennyiben a feltételek nincsenek biztosítva, úgy a munkát megkezdeni
NEM LEHET!
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Az engedélyben előírt tűzvédelmi előírásokat tudomásul vettem, azok
betartásáért büntetőjogi felelősséget vállalok.
Tevékenységet végző munkavállalók nevei és szakvizsga bizonyítványaik száma:
NÉV

BIZONYÍTVÁNY
SZÁMA

ALÁÍRÁS

Az engedély 3 számozott old alt, és egy mellékletet (nyilatkozat) tartalmaz, mely az
érintettek aláírásával együtt ér vényes.

Kelt:

………………………………………
a munkavégzést kérő szervezet
képviselőjének aláírása

………………………………….
a munkát elrendelő (engedélyező)
képviselőjének aláírása
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NYILATKOZAT
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez

A hegesztéssel járó tevékenységet befejeztem, a helyszínt és annak környezetét
tűzvédelmi szempontból átvizsgáltam, tüzet okozható körülményt nem tapasztaltam.
A munkavégzés befejezésének ideje:……………………………………………………..

………...………………………….
a munkát végző szervezet
képviselőjének aláírása
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5.Sz. Melléklet Kiürítés számítás
Kiürítés számítás
A Budavári Művelődési Ház által rendezett TABÁN Fesztivál rendezvénynek (1016
Budapest, 6112 hrsz.) helyt adó területre, a rendezvény idején (a szervezők
tájékoztatása alapján) 8.000 fő szórakozni vágyó vendéget várnak. A nagy létszámra
való tekintettel az 54/2014 (XII. 5) BM rendelet előírásait, valamint a kiürítés
tűzvédelmi műszaki irányelvét figyelembe véve az alábbi, tájékoztató számítás ad
támpontot a rendezvény biztonságos kiürítésével kapcsolatban.
Alapadatok:
A rendezvény helyszíne: TABÁN park (Kőműves lépcső, Krisztina Körút, Kereszt
utca, Naphegy utca által határolt zöld terület)
A rendezvényt bármely irányában el lehet hagyni veszélyhelyzet alkalmával, ennek
ellenére egy jelentősen rosszabb állapotot tételezünk fel a számításkor, Abban az
esetben, ha a rendezvény területe kordonnal vagy egyéb épületszerkezettel körül
van határolva, úgy az alábbi számítás ad támpontot a menekülési útvonalak
szélességét illetően.
Az OTSZ 207 § (6) értelmében a szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról
a kiüríthetőséget – a várható legnagyobb létszámot alapul véve – biztosítani kell oly
módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül
maradéktalanul el tudják hagyni.
A számításkor veszélyeztetett területként a színpad előtt található területet
tekintjük.
A rendezvény területén a várható résztvevők száma az előző évek tapasztalatai,
valamint a rendzvény szervező nyilatkozata alapján egyidejűleg maximálisan 8000 fő.
A nézőtér egyszektorosan kerül kialakításra.

Minimális menekülési szélesség: 8000fő/41,7x4min=47,96 m
Kezdeti szabad menekülési szélesség: 40m+36m+40m=116 m megfelel
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Az OTSZ 7. melléklet 2. táblázata alapján a szabadtéri rendezvények látogatóinak
létszámsűrűsége a következő:

A kiürítendő terület létszámsűrűsége max. 4fő/m2
A létszámsűrűség függvényében a szabadtéri rendezvények kiürítésről szóló
tűzvédelmi műszaki irányelv meghatározza a vízszintes haladási sebességet:
Haladás lépcsőn
[m/min]

A kiürítendő
terület létszámsűrűsége
[fő/m2]

Vízszintes
átlagos haladási sebesség
[m/min]

0,5-től 1-ig

65,95

57,88

1-től 2-ig

49,60

43,40

2-től 3-ig

27,80

24,10

3 felett

11,45

9,63

Szabadtéri rendezvény típusa
Könnyűzenei rendezvény, koncert, rock, metál koncert, disco,
techno party
Talaj típusa

Haladási sebesség korrekciós tényezője
1
Haladási sebesség
korrekciós tényezője

Füves terület, zöldfelület

0,9

Homokos terület

0,8

Saras terület

0,5

Sóder, kavics, kődarabok

0,8

salak, mesterséges szilárd
burkolat, ideiglenes

1

ta1

s
= v1i
1i
Az s1 meghatározása:
s1 füves terület= 40 m

A vmin meghatározása:
Vfüves terület = 11,45x1,0x0,9 = 10,305 m/min
ta1= 40 m/10,305min=3,88 min

A kapott érték kevesebb mint 4 perc, így a kiűrítés normaidőn belül teljesül, ezáltal a
kiürítés megfelelősége igazolt.
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Tehát abban az esetben, ha a rendezvény veszélyeztetett területe kordonnal, vagy
más egyéb épületszerkezettel körül volna kerítve, úgy 48 méter összesített szabad
szélességgel rendelkező kiürítési útvonalat kellene biztosítani a vendégek
biztonságos menekülésének érdekében.
A valóságban a rendezvény nincs körülkerítve, az szabadon látogatható, nincsenek
menekülési folyosók kijelölve, így a szórakozó közönség akadálytalanul bármikor
szabadon elhagyhatják a helyszínt. Nincs olyan szűk keresztmetszet, amely a
vendégek torlódását okozhatná, minden irányba elindulva van olyan alternatív
útvonal, melyen keresztül a TABÁN parkot el lehet hagyni.

42

TABÁN Fesztivál

Tűzvédelmi Szabályzat

2017

6.Sz. Melléklet Vonatkozó jogszabályok, rendeletek,
szabványok

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK, RENDELETEK,
SZABVÁNYOK
1996. ÉVI XXXI. TÖRVÉNY A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról
30/1996. (XII. 6.) BM RENDELET A tűzvédelmi szabályzat készítéséről
23/2011. (III. 8.) KORM. RENDELET A zenés, táncos rendezvények
működésének biztonságosabbá tételéről
42/2011. (XI. 30.) BM RENDELET A hivatásos tűzoltóságok által végezhető
szolgáltatások köréről, valamint a hivatásos tűzoltósági célokat szolgáló
ingatlanok, felszerelések kapacitás kihasználását célzó hasznosításának
szabályairól
253/1997. (XII. 20.) KORM. RENDELET Az országos településrendezési és építési
követelményekről
15/2010. (V. 12.) ÖM RENDELET A tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez
kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról
45/2011. (XII. 7.) BM RENDELET A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási
ágakról,
munkakörökről,
a
tűzvédelmi
szakvizsgával
összefüggő
oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól
259/2011. (XII. 7.) KORM. RENDELET A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó
szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező életés balesetbiztosításáról
44/2011. (XII. 5.) BM RENDELET A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó
szabályokról
47/2011. (XII. 15.) BM RENDELET A tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
MSZ EN 3 a hordozható tűzoltó készülékekről
74/2015. (XII. 21.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996.
(XII. 6.) BM rendelet és a körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai
részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes
szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013.
(XI. 28.) BM rendelet módosításáról
229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó
szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és
balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról.
9/2015. (III. 25.) BM rendelet 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.
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Budavári Művelődési Ház
TABÁN Fesztivál
1016 Budapest, 6112 hrsz.

Telefonszámok:
Mentők:
104
Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107
Általános segélyhívó: 112

2017
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Tűz esetén a tűzoltóságon kívül értesítendő személyek:
1. Rendezvényszervező:
Budavári Művelődési Ház

Rózsa Records Kft.

2. Tűzvédelmi megbízott:
Tűzoltószervíz Kft.
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Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez,
köteles azt elsősorban az önkormányzati tűzoltóságnak késedelem nélkül
jelenteni.

A Tűzoltóság telefonszáma: 105 vagy 112
A tűz jelzésével, bejelentésével és oltásával kapcsolatos feladatok
1. Alapvető intézkedések
1.1.

Hivatásos tűzoltók riasztása a 105, vagy a 112-es telefonszámon, vagy a
Budavári Tűzoltó Őrs: 06-20-433-9293.

1.2. Riasztás, vezetők kiértesítése
Rendezvényszervező
Megbízott tűzvédelmi s z a k e m b e r e k értesítése
A kapcsolattartás módja (telefon)
1.3.

Életmentési eljárás, személyek biztonságos helyre irányítása
A kiürítést haladéktalanul meg kell kezdeni a rendezvény területéről.
(bővebben a 8. pontban)

1.4.

Energiaellátásra vonatkozó intézkedések
Az áramellátás megszüntetése a tűzvédelmi főkapcsoló segítségével,
mely az aggregátornál található.
Gázellátás
megszüntetése
felállított főzőhelyeken.

1.5.

a

vendéglátó

egységekben

Tűzoltás a rendelkezésre álló eszközökkel
Kézi ABC porral oltók

Elektromos berendezés tüzét vízzel oltani TILOS!
1.6.

A rendezvény területére történő bejutás biztosítása a tűzoltók számára.
(biztonsági szolgálat)

1.7.

A helyszín biztosítása (biztonsági szolgálat)

1.8.

Veszélyeztetett anyagok, eszközök (javak) biztonságos helyre szállítása,
őrzés
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2. A tűzjelzés módja, a rendezvény területén tartózkodók riasztása
2.1.

Aki a rendezvény területén tüzet észlel vagy annak közvetlen veszélyét észleli
köteles azt késedelem nélkül jelezni:
biztonsági szolgálatnak
a hivatásos tűzoltóság felé a 105-ös, vagy a 112-es telefonszámon
az előzőekben felsorolt személyeknek

2.2.

A tűz jelzésének tartalmaznia kell:
a rendezvény pontos címét (1016 Budapest, 6112 hrsz. TABÁN
Fesztivál)
a rendezvény leggyorsabban megközelíthetőségének
módját,

lehetőségét,

a tüzet jelző személy nevét, telefonszámát,
hol keletkezett a tűz, melyik helyiségben, mi van veszélyben, a tűz mire
terjedhet át,
emberélet van-e veszélyben, hol és hány fő,
megkezdték-e a tűzoltást és milyen eszközzel.
2.3.

A bejelentést nyugodt hangon, nem kapkodva, pontosan a lényegre törően kell
megtenni. Minden esetben meg kell várni a tűzoltóság részéről a bejelentés
nyugtázását. A tűzoltóság által feltett további kérdésekre is pontos választ kell
adni.

2.4.

A tűzoltóság és a biztonsági szolgálat, valamint a tűzvédelmi vezető felé
minden tüzet, még a sikeresen eloltott tüzet is be kell jelenteni!

Tűz jelzése a rendezvény ideje alatt
2.5.

A rendezvény ideje alatt a területen keletkezett tűzről és egyéb káreseményről
a színpadon található kivetítőn keresztül kell figyelmeztetni a szórakozó
közönséget, valamint a hangosítás segítségével mikrofonon kell tájékoztatni a
tömeget.

Közlemények:
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A tűzjelzés elhangzása után a helyszínen lévő vezető beosztású személy
(rendezvényszervező, biztonsági szolgálat vezetője), tájékozódik arról,
hogy emberélet van-e veszélyben, milyen anyag, helyiség van veszélyeztetve,
majd ezt követően megteszi a szükséges intézkedéseket:
Kijelölik
az
életmentésben,
elsősegélynyújtásban résztvevőket.

tárgymentésben,

esetleg

Intézkednek a tűzjelzésről.
Legalább 1 főt kijelölnek, aki irányítja és fogadja a helyszínre kiérkező
tűzoltóságot.
A kijelölt személy irányításával, illetőleg a dolgozók bevonásával
megkezdi a tűz oltását – amennyiben ez testi épségüket nem
veszélyezteti – a rendelkezésre álló tűzoltó eszközök és felszerelések
(kézi tűzoltó készülék) igénybevételével.
A helyszínre kiérkező tűzoltó egység parancsnokát tájékoztatni kell
arról, hogy hol keletkezett a tűz.
A tűzoltás és mentés során a tűzoltás vezetőjének utasításait kell
végrehajtani.
Tűz jelzése a rendezvény idején kívül
2.1. A rendezvény területén esetlegesen keletkezett tűz oltásával, jelzésével
kapcsolatos feladatokat a helyszínen lévő biztonsági szolgálat látja el.
3. A rendezvényen esetlegesen keletkező tűz eloltása és a mentés során
jelentkező és végrehajtandó feladatok
3.1.

A rendezvényen – legfőképp a veszélyeztetett hely közelében – tartózkodó
személyek felderítése és azok menekítésében történő részvétel. A keletkezett
tűz helyszínén és környezetében a biztonságos rendet fenn kell tartani és meg
kell akadályozni egy esetleges pánikhangulat kialakulását.
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3.2.

A rendelkezésre álló felszerelésekkel – kézi tűzoltó készülékek – a testi épség
veszélyeztetése nélkül meg kell kezdeni, meg kell kísérelni a tűz eloltását.

3.3.

Meg kell akadályozni illetéktelen személyek belépését vagy azoknak a
helyszínen történő tartózkodását.

3.4.

Biztosítani kell a tűz helyszínét és annak változatlan állapotban történő
meghagyását.

3.5.

Biztosítani kell a zavartalan tűzoltás lehetőségét.

3.6.

A tűz eloltásának és terjedésének megakadályozásában történő részvétel – a
helyszíni tűzoltás vezető irányítása mellett – minden munkavállaló
kötelessége.

3.7.

A hivatásos tűzoltóság helyszínre érkezése után a tűz oltását az egység
parancsnoka irányítja. Az általa adott utasításokat mindenki köteles
maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben a tüzet a tűzoltóság kiérkezése
előtt sikerült eloltani, a helyszínt változatlan állapotban kell hagyni, illetve
megőrizni s tűzvizsgálati eljárás eredményes végzése céljából, amíg a
tűzvizsgáló a helyszínre nem érkezik.

3.8.

Elektromos tűz esetén, a rendezvény területének kiürítését követően, az oltás
megkezdése előtt áramtalanítani kell a tűz által érintett területet, a villamos
szakasz vagy főkapcsoló segítségével.

3.9.

A tűz keletkezése helyén a gázellátást meg kell szüntetni. (a vendéglátó
sátorban található gázpalackok elzáró szerelvényei segítségével)

3.10. A tűz vagy robbanás környezetében keletkező – a tűzoltást és vagyonmentést
esetleg akadályozó – romok eltávolítására történő intézkedés megtétele.
(felelős személy: rendezvényszervező, biztonsági szolgálat vezetője)
3.11. A tűz keletkezésének helyéről a fontosabb, értékesebb berendezések és
iratanyagok elszállítása biztonságos helyre.
3.12. A tűzeset során esetleg megsérült személyek részére elsősegélynyújtás a
kijelölt pontokon. (színpad háta mögött található elsősegély hely)
3.13. Szükség esetén az Országos Mentőszolgálat értesítése
4. A vezető beosztású személy feladata (rendezvényszervező, biztonsági
szolgálat vezetője)
szüneteltetéséről,

szükség

esetén

történő

4.1.

Dönt,
a
rendezvény
beszüntetéséről.

4.2.

Elrendeli a rendezvény területének kiürítését.

4.3.

A tűzeset helyszínén szakmai ismeretei szerint irányítja, illetve segíti a
tűzoltási és kárelhárítási munkálatok végzését.

4.4.

Irányítja, illetve segíti a fent felsorolt feladatok végzését.
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4.5.

Tájékoztatja a helyszínre érkezett tűzoltóság parancsnokát az elvégzett
munkáról és a tűzoltás helyzetéről.

4.6.

Elősegíti a tűzvizsgálat lefolytatását és gondoskodik arról, hogy a tűz
helyszíne változatlan állapotban maradjon.

5. A biztonsági szolgálat feladatai
5.1.

Elősegíti és koordinálja a kiürítési folyamatokat

5.2.

A megvilágított kiürítési útvonalak felé tereli a vendégeket

5.3.

Együttműködik a rendőrséggel, valamint a mentőszolgálatokkal, tűzoltósággal.

5.4.

Biztosítja a helyszínt, illetéktelen személyeket nem enged a területre.

5.5.

A kiürítést követően közreműködik a tűzoltási tevékenységben.

5.6.

Szükség esetén a kézi tűzoltó készülékek segítségével megkísérli a tűz
eloltását.

6. A rendezvényen munkavállalók, alkalmazottak feladata tűz esetén
6.1.

A tűz észlelése esetén a tűzjelzés szabályainál leírtak szerint eljárni.

6.2.

A tűzoltás vezetőjének utasításait maradéktalanul végrehajtani.

6.3.

Aktívan részt venni a fentebb felsoroltak végrehajtásában (tűzoltásban, életés vagyonmentésben, kárelhárításban).

6.4.

A tűzoltók kiérkezéséig be kell tartani mindenkinek a felettesének utasításait.

7. Színpadtechnikát kezelő személyzet feladata tűz esetén
7.1.

Tűz, vagy egyéb katasztrófahelyzet kialakulása esetén a kivetítőkön be kell
mutatni a kiürítési alaprajzot, valamint a kiürítés elrendelésére
megfogalmazott formaszöveget.

7.2.

A színpad fénytechnikájának segítségével megvilágítja a menekülési
útvonalakat (a színpad két oldalán a színpad mögé, valamint a teniszpálya
irányában az Attila út felé) annak érdekében, hogy a menekülő tömeg a
sötétben megfelelőképpen tudjon tájékozódni.

8. Kiürítési, menekülési lehetőség
8.1.

A kiürítést a rendezvényről a Naphegy utca, Kőműves lépcső, valamint a
Krisztina körút (Attila út), Kereszt utca felé kell megkísérelni, majd a zöld
terület elhagyását követően el kell távolodni a helyszínről.

8.2.

A Naphegy utcán, Kereszt utcán, valamint a Krisztina körúton zajló gépjármű
forgalomra figyelemmel kell lenni. Veszélyhelyzet alkalmával a rendőrség
feladata biztosítani a környező utcák biztonságos elhagyását.

9. Főbb veszélyforrások megnevezése
9.1.

A rendezvényen időjárástól függően nagy tömeg vesz részt, veszélyhelyzet
esetén elsősorban a pánikhangulat kialakulására kell felkészülni. A
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pánikhangulat kialakulásának leküzdése, és kezelése a biztonsági szolgálat
feladata.
9.2.

A ruhatárnak kialakított sátor az ott található ruhaneműk miatt tűzveszélyes
terület, ezért a tűzvédelmi előírások be nem tartása következtében könnyen
keletkezhet tűz.

9.3.

Veszélyforrásként tekinthető a terület előtt húzódó Krisztina körúton zajló
gépjármű forgalom. A veszély csökkentése érdekében veszélyhelyzetben
javasolt az utcát lezárni, egy olyan ponton, ahol a gépjárművek elterelése
megoldható, vagy a rendezvény előtt található utcaszakasz egy sávját
kordonnal elkeríteni.

9.4.

Az aggregátor területe tűzveszélyes terület, itt található a tűzvédelmi
főkapcsoló. A területre idegenek nem léphetnek be, javasoljuk az aggregátor
környezetét kordonnal elkeríteni.

9.5.

A színpad és környezetében, az ott található elektromos berendezésekből,
adódóan, a tűzvédelmi előírások be nem tartása miatt könnyen keletkezhet
tűz.

9.6.

A vendéglátó sátrakban alkalmazott sütő-főző berendezések, Pb gázpalackok
helytelen használata tűzveszélyt rejt magában, ezért a tűzvédelmi
szabályzatban, jogszabályban, és szabványban leírtakat be kell tartani, a
gázpalackok használata és tárolása közben.

9.7.

Hírtelen bekövetkező viharos időjárás esetén pánikhangulatra kell felkészülni,
ilyen esetben azonnal ki kell üríteni a rendezvény területét.

10. Egyéb utasítások
10.1. A vendéglátó egységekben jól látható helyre ki kell függeszteni a tűz esetén
riasztandók telefonszámát, és a tűzoltóság hívószámát (105; 112).
10.2. A Tűzriadó Tervben meghatározott feladatokat – oktatás keretében – minden
dolgozóval, alkalmazottal beosztásra való tekintet nélkül ismertetni kell.
10.3. Különös figyelmet kell fordítani az egyes feladatok végzésének ismertetésére,
és azok készségszintű elsajátítására.
10.4. A Tűzriadó Terv egy példányát át kell adni tűz esetén a tűzoltás vezetőjének.
11. Tűzoltó eszközök
11.1. A vendéglátó egységeknél, a VIP sátorban, a hangosító pultnál, az öltözőben,
az aggregátor közelében, és a színpad körül 6 kg-os ABC vizsgálati tüzek
oltására alkalmas kézi tűzoltó készülék található.
11.2. A rendezvényen esetlegesen keletkezett tüzek oltásához, a Krisztina körúton
egy darab, valamint a Naphegy utcán két darab föld feletti tűzcsap található.
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12. Egyéb tudnivalók
12.1. Életveszély esetén mindenekelőtt a veszélyeztetett személyek mentését kell
megkísérelni. Gondoskodni kell a tűz közelében lévő éghető anyagok,
eltávolításáról.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉS
A mai napon kiadott Tűzriadó Tervet a Budavári Művelődési Ház által rendezett
TABÁN Fesztivál rendezvényen tevékenykedő valamennyi munkavállalóval
ismertetni kell.

A Tűzriadó terv jelen részét a Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként kell kezelni.

Jelen Tűzriadó terv a mai napon lép hatályba, és annak előírásait a rendezvény
idején be kell tartani.

Budapest, 2017 március 24.
…………………………
Rendezvényszervező
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