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Bevezetés
Jelen dokumentáció az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban (54/2014. (XII. 5.) BM rend.)
megfogalmazott jogszabályi elvárások alapján készült.
A Tűzvédelmi Intézkedési Terv a rendezvény Szervezője által rendelkezésre bocsátott
adatok alapján készült. A dokumentumokban megfogalmazott feladatok, utasítások a
munkát végzőkre és a területen tartózkodókra kötelező jelleggel betartandók.
Az Intézkedési Tervben bármilyen változtatásra, módosításra, kiegészítésre a Szervező vagy
annak megbízottja jogosult. Az Intézkedési Tervet mindig az aktuális jogszabályoknak, a
tűzvédelmet is érintő személyi, tárgyi dologi változásoknak megfelelően, naprakész
állapotban kell tartani.
Az Intézkedési Tervben nem szabályozott kérdés esetén a vonatkozó jogszabályok,
szabványok előírásai az irányadóak.
Az Intézkedési Terv mindig jelen formájában van érvényben, amíg ezt nem módosítják, vagy
egy újabb dokumentummal hatályon kívül nem helyezik.
Időbeli hatálya:
A Tűzvédelmi Intézkedési Terv közzététele
időintervallumban érvényes: 2022.06.09.

napján

lép

hatályba

és

az

alábbi

Területi hatálya:
Jelen Intézkedési Terv területi hatálya kiterjed: Budapest, Millenáris Park
Személyi hatálya:
Jelen Intézkedési Terv személyi hatálya kiterjed a Szervező cégre, valamint a meghatározott
területen dolgozó, a Szervező céggel munkaviszonyban álló valamennyi munkavállalóra,
szolgáltatóra, üzleti partnerre, vendégre és látogatóra, illetve a területen tartózkodó egyéb
személyekre. Az Intézkedési Tervben foglalt előírásokat a kötelezettek külön felhívás vagy
intézkedés nélkül kötelesek végrehajtani, megtartani.
Tárgyi hatálya:
Jelen Intézkedési Terv tárgyi hatálya kiterjed a rendezvény területen végzett minden olyan
tevékenységre és tárolásra, melyekből a körülmények kedvezőtlen összejátszása során tűz
keletkezésére lehet számítani.
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Alapadatok
Rendezvényszervező

Participatio Környezetpolitikai Tanácsadó Kft

Cím

1036 Budapest, Lajos u. 116. I. em. 11.

Elérhetőség

+36-30-335-9315
hello@hrfest.com

Biztonsági szolgálat

Valton-Sec. Zrt.

Cím

1124 Budapest, Hegyalja út 109.

Rendezvény helyszíne

Budapest, Millenáris Park

Rendezvény ideje

2022.06.09

Jellege

az év legnagyobb üzleti fesztiválja

Egyidejű látogatószám

5000 fő
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Rendezvényterület
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Kiállítók

Catering szolgáltatók, technikai adatok
Egység neve

Üzemeltető

Méret

Budapest
Coffee

Wave Sport Kft. 1027 Budapest,
Csalogány u 53. Asz:
12073807-2-41

2 db Piaggio Ape +
sátor (6x4m)

Levendula
Fagyizó

3 Piros Kft 1142 Budapest, Kassai
u. 88 Asz:.13463012-2-42
Cg.:01-09-736483

6m * 2,5m

3*32A

Moncheese
Raclette

Cafe 2005 kft. - Budapest 1137
Katona József utca 39. 1.e 6.szám
Asz: 13418586-2-41

6m * 2,5m

3*32A

CheChe

CheChe Kereskedelmi Kft. 1136
Bp. Balzac u 37. 26291381-2-41

6m * 2,5m

3*32A

6m * 2,5m

3*32A

PizzBurger

BIJA-TÉK HAUS KFT. 2613, Rád
Mindszenty u. 81.
Asz..25576403-2-13

Jack Daniels
Bar

Laradom Kft 1068 Budapest,
Lövölde tér 3. al. 1. Asz
26561378-2-42

6m * 2,5m

6m * 2,5m

Paneer

Kobe Magyarország Kft 2083
Solymár, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.
Adószám: 25085853213
"Kobe Magyarország Kft. 2083
Solymár, Bajcsy Zs. u. 9. Adószám:
25085853-2-13

6m * 2,5m

Kolbice

Áram

Melegítő eszköz

Vega

KV gép
2* 220V

alternatív tej
nincs

rostlap, fritu

van

van

rostlap, fritu

rostlap, fritu

van

nincs
3x16A
3*32A
rostlap, fritu

3x16A
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rostlap, fritu

van

Általános kiürítési terv
A kiürítés folyamata
1. Tűz / Rendkívüli esemény bekövetkezése
2. Felfedezés (ember által)
3. Riasztás (észlelő személy ➝ biztonsági személyzet ➝ felelős rendezvényszervező)
4. Riasztás értékelése (felelős rendezvényszervező ➝ biztosításvezető ➝ műszaki vezető)
5. Kiürítés megindulása utasítás alapján! (felelős rendezvényszervező, biztonsági
személyzet)
6. Veszélyforrástól történő eltávolodás (a veszély mértékének megfelelően)
7. Gyülekezőhely elérése
8. Várakozás
9. Tűzoltóság megérkezéséig és megérkezése utáni teendők
Kiürítést, a rendezvény felelős rendezvényszervezője, hátráltatása esetén a biztosítás
vezetője rendelhet el! A kiürítés folyamatát, a tűzvédelmi feladatokat minden, a rendezvény
lebonyolításában résztvevő személlyel ismertetni kell!
Munka megkezdése előtti oktatás legalább a következőkre terjedjen ki
1) Terület bejárása
– útvonalak, kijáratok
– tűzcsapok, kézi tűzoltó készülékek
– áramtalanító pontok ismertetése
2) Felelős döntéshozók megnevezése
3) Tűzmegelőzési feladatok, területen érvényes szabályok ismertetése
4) Személy szerinti feladatok meghatározása kiürítés során
5) Kézi tűzoltó készülék használatának szemléltető bemutatása
Gyülekezőhely
A veszély forrásától történő 40 méterre eltávolodva. A veszély formájától függően
meghatározható egyéb gyülekezési pont, amit az ürítés megkezdése előtt ismertetni kell a
kiürítést végző személyzettel.
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Tűzriadó terv mátrix
EGYÉB RENDKÍVÜLI ESEMÉNY BEKÖVETKEZTEKOR, A TűZRIADÓ TERVBEN LEÍRTAK SZERINT KELL ELJÁRN !
TűZJELZÉS MÓDJA: HOL VAN A TűZ - MI ÉG - MIT VESZÉLYEZTET - EMBERÉLET VAN-E VESZÉLYBEN - BEJELENTő NEVE ÉS A JELZÉSRE
HASZNÁLT TELEFON SZÁMA
A RENDEZVÉNYEN MUNKÁT VÉGZőK TEENDőI, TűZ ÉS EGYÉB RENDKÍVÜLI ESEMÉNY BEKÖVETKEZÉSEKOR
TEENDőK

DÖNTÉSHOZATAL

TűZJELZÉS

→Kezdődő
tűz-e,amit az ott
a
jelenlévők
rendelkezésre álló
eszközökkel (tűzoltó
készülék, víz) el
tudnak oltani?

Mindennél fontosabb az emberi élet
és
testi
épség
védelme!
Élőszóval és más
Veszélyeztetettség megszüntetése: A menekülési irányok kijelölése.
módon
a
embermentés és / vagy a terület A menekülési útvonalak felszabadítása.
környezet
kiürítésének azonnali megkezdése. Gyülekezése helyen történő várakozás
riasztása.
Tűzoltó eszközökkel meg kell kezdeni
a tűz oltását!

Katasztrófavédele
tűzoltóság
→Kiterjedt
tűz-e, maminek az oltása azonnali
külső segítség nélkül értesítése a 105
A
TűZ
hívószámon!
A
nem megoldható?
ÉSZLELÉSEKOR,
további teendők
TUDOMÁSUNK
számbavétele!
RA JUTÁSAKOR:
/ Mentők 104 /
Riasztás
Mérlegelés

SPECIÁLIS TEENDőK

INTÉZKEDÉS

rendelkezésre
álló
Tűzoltására
eszközöket a hivatásos tűzoltók
számára hozzáférhetővé kell tenni! A
közműszerelvényeket el kell zárni! Az A mozgásukban korlátozott és más, segítségre
éghető anyagokat lehetőség szerint el szoruló személyek távozásának elősegítése.
kell
távolítani
a
tűz
továbbterjedésének
megakadályozására

→Szükséges-e
gázelzárás,
áramtalanítás?

Vagy
a
112
általános
Szükség esetén a közművek ügyeleti szolgálatának és egyéb értesítések elvégzése
segélykérő számon

→Mit lehet/kell
tenni a hivatásos
tűzoltóság
megérkezéséig a
tűz
továbbterjedésén
ek
megakadályozása,
az anyagi károk
csökkentése
érdekében?

kiérkező
A
tűzoltóés
(esetlegesen)
mentőegységek
bejutásának
A pánik fokozza a kialakult veszélyhelyzet súlyosságát, segítse azt elkerülni!
előkészítése,
fogadásuk
az
általuk
kért
információk
megadására

Lánggal szemben
végezzen!
(saját
védelme)

tűzoltást ne
testi épség Eltávolodás a veszélyes területtől, folyamatosan tartsa a kapcsolatot a
vendégekkel-a pánik helyzet kialakulásának megelőzésére.

TűZOLTÁS- Vizet ne használjon vegyi anyagok Amennyiben a tűz a menekülési útvonalat elzárta, használjon más útvonalat,
KOR,
oltására (robbanás veszély)!
figyelje az iránytáblákat
MENEKÍTÉ
SKOR

Elektromos áram jelenléte esetén
Kövesse a biztonsági a helyszíni felelős döntéshozó utasításait
vizet ne használjunk!
Személy égő ruházata esetén
takarással oltsunk (oltótakaró, stb.)!

Álljon készen a kiérkező tűzoltóság által meghatározottak elvégzésére
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A rendezvényterületre vonatkozó elvárások
●

●
●
●
●
●

A területről történő menekülés irányának jelölése a mellékelt alaprajzon jelölt
helyeken található 1200x600 mm-es jelzőtáblákkal történik. (elvárás: a rendezvény
területének bármely pontjáról legalább 1 db kijáratot jelző tábla látható legyen)
Sötétedés után a rendezvény területén térvilágítás működik.
A rendezvényen a menekülésben korlátozott személyek számára a menekülés,
menekítés lehetőségét biztosítani kell.
A szabadtéri installációk elhelyezésénél, az üzembentartóval történt egyeztetés
alapján a felvonulási útvonalak szabadon kell tartani.
Szabadtéri rendezvény menekülésre figyelembe vett útvonalán nyílt lánggal járó
megvilágítás nem alkalmazható.
A szabadtéri rendezvényekre meghatározott elvárások alapján a vendéglátó
egységek védelmére 100 m2-enként 1 db 34 A teljesítményű 183 B teljesítményű
tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. A melegkonyhát üzemeltető
egységeknél minden egységben 1 db 34 A teljesítményű 183 B teljesítményű
tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. A színpadokon 50 m2-enként 1 db 34 A
teljesítményű 183 B teljesítményű, az öltözők, raktárak védelmére minden
megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű tűzoltó készüléket kell
készenlétben tartani.

Terület hangosítása, egyéb tájékoztatás
●

A terület hangosítása: 3000 m2-enként a villamos hálózattól független hangosító
eszközt - kézi hangosbeszélőt - kell készenlétben tartani.

●

2 nm-nél nagyobb kivetítők a területen: T-system színpadnál (3,5*2m), a Ecommers
Dóm (4*2,5m), a D épületben (2,5*1,5 m), G épület alul vetítő vászon 6*4m , G
épület felül 6*3m, a kivetítők alkalmasak a látogatóknak szóló felhívások,

tájékoztató üzenetek megjelenítésére.

Tűzoltó gépjárművek közlekedése
●

A tűzoltó gépjármű közlekedése a rendezvény területet övező közutakon biztosított.

●

Tűzoltó gépjárművek bejutása Budapest, Fény utca, illetve a Marczibányi tér felől

●

Az épített közutakon keresztül a park teljes területe átjárható

●

A minimálisan elvárt 2,5 méter szabad szélesség szükséges a rendezvény
helyszínen.
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Elektromos hálózat
●
●

●

A villamos berendezések kapcsolóját, továbbá a tűzvédelmi berendezések,
felszerelések és készülékeket eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
A területen használt elektromos berendezések és ellátásukat szolgáló elektromos
rendszer esetén, használatukat meg kell előznie az MSZ HD 60 364-6 szabvány
alapján történő felülvizsgálatnak.
A kifektetett kábeleket taposóba szükséges elhelyezni.

Sátrak, faházak, ponyvaszerű építmények
●

A sátrakban Dohányozni TILOS!

●
●

A helyiségben tűzveszélyes folyadékot tárolni TILOS!
A munkavégzés (rendezvény) során keletkezett éghető hulladékot a szemetes
kosárba/zsákba kell gyűjteni és lehetőség szerint már a rendezvény ideje alatt, de
legkésőbb annak befejeztével el kell a területről szállítani.
Elektromos berendezéseket felügyelet nélkül működtetni TILOS! Időszakos vagy
végleges használaton kívül helyezésük során, a munka befejeztével a villamos
hálózatról le kell választani.
Munka befejezése után a helyiségből utolsónak távozó személy köteles
meggyőződni arról, hogy nincs-e olyan körülmény, mely tűz előidézője lehet.
(helyiség, berendezések áramtalanítása)
Villamos fűtőberendezések elhelyezésekor biztonsági távolságot kell tartani előttük
1 méter mögöttük 0,5 méter távolságban.
A területre elhelyezésre kerülő tárgyak, eszközök nem korlátozhatják a kijáratokat.
A sátor kijáratoknál küszöb, szintkülönbség vagy bármilyen biztonságos haladást
akadályozó kialakítás nem lehet.
Világításra a ponyvaszerkezetű építményben csak villamos energia alkalmazható. A
ponyvaszerkezetű építményeken belül elhelyezett villamos berendezéseket úgy kell
kialakítani, hogy azok központilag és szakaszosan is leválaszthatóak legyenek.
A ponyvaszerkezetű építményekben biztonsági világítást, valamint kívülről vagy
belülről megvilágított menekülési jeleket kell elhelyezni.

●

●

●
●
●
●

●

Raktározás és tárolás szabályai
●

●
●

Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghető anyaggalő, továbbá olyan
anyagokat, amelyek egymásra való hatása hő fejleszthet, tüzet vagy robbanást
okozhat, együtt tárolni nem szabad.
Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét rendszeresen ellenőrizni kell és a
káros felmelegedést meg kell akadályozni.
Éghető anyagot raktározni, tárolni nemzeti szabványban meghatározott esetekben,
illetőleg a tűzvédelmi hatóság előírása esetén, csak nem éghető anyagból készült
állványon, polcon szabad.
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●

●
●

●
●
●

A helyiségekben minimum 1,1 méter széles közlekedő utat kell biztosítani. A
közlekedési utat, az elektromos szekrény környezetét szabadon kell hagyni,
eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
A raktárakban dohányzás és nyílt láng használata tilos.
Csak a helyiség jellegének megfelelő besorolású elektromos világító eszköz, gép,
berendezés használható. A helyiségben esetlegesen használt elektromos
berendezést a használat végeztével a hálózatról le kell választani.
A munka befejeztével a raktárban dolgozó személy köteles meggyőződni arról, hogy
nincs tűzet előidéző körülmény.
A keletkezett hulladékot szükség szerint, de legalább naponta el kell távolítani.
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.
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Biztonsági személyzet
A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők
menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú
biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell
biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervezője felel.

pozíciók
Létszám
Park:
Marczibányi kapu 1 fő

1

Lövőház utcai kapu 1 fő

1

Kis Rókus kapu 1 fő

1

Fény utcai kapu 1 fő

1

Mélygarázs lépcsők parkba: 2 fő

2

Járőrök: 4 fő

4

D.épület:
C-D tűzgátló ajtó: 1 fő

1

Földszinti kis folyosó ajtó: 1 fő

1

Földszinti vészkijáratok: 2 fő

2

C-D galéria tűzgátló ajtó: 1 fő

1

Járőr: 1 fő

1

Nemzeti Táncszínház(E épület):
Főbejárat: 1 fő

1

Büfé üvegajtó: 1 fő

1

Kis terem: 1 fő

1

Galéria(művész büfé felé): 1 fő

1

Járőr: 1 fő

1

Fogadó(G Épület):
1.hajó bejárat Tűzoltó út felöl: 1 fő

1

2.hajó bejárat Park felöl: 1 fő

1

4.hajó bejárat park felöl: 1 fő

1

4.hajó emelet(terasz ajtó): 1 fő

1

3.hajó emelet(terasz ajtó): 1 fő

1

Járőr: 1 fő

1

Szélkapu park mélygarázs: 1 fő

1

Összesen

28
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Feladatok
Pontőrzés során
●

kitelepült technikai eszközök, installációk őrzése

●

átengedési pontokon - kontrollált átengedés

●

nem publikus területekre akkreditáció alapján történő beengedés

Járőrözés során
●

általános közrendvédelem

●

információnyújtás, tájékoztatás

●

tömegirányítás

●

segítségnyújtás

●

VIP személyek, fellépők kísérése 1 fő

●

Műsor megzavarásának megakadályozása
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A tűzvédelmi feladatok és ellátásuk rendje
A rendezvénnyel kapcsolatban munkát végző munkavállalók

●
●

●
●

●
●
●
●
●

●
●
●

a rendezvénnyel kapcsolatban alávetik magukat a rendezvényszervező és
rendezvénybiztosító felelős személyek utasításainak
a hatályos munka- és tűzvédelmi jogszabályokban meghatározottak szerinti
eszközökkel, gépekkel, berendezésekkel és technológiával és szakképesítéssel
végzik munkájukat
a felhasznált anyagok, szerkezetek megfelelőségét igazolni tudják
rendkívüli esemény esetén a munkaterületükön a tűzmegelőzési, tűz
továbbterjedésének
lehetőségét erősítő tárgyak- és a megközelíthetőséget
akadályozó tárgyak eltávolítási feladatait ellátják
segíti a kiérkező tűzoltóság munkáját, az általuk kiadott utasításokat végrehajtja
az üzemelés során keletkezett éghető hulladékot szükség szerint, de legalább
naponta el kell távolítani
az elektromos berendezések csak felügyelet mellett üzemeltethetők
a közlekedési utat, tűzoltó készülék, villamos kapcsoló környezetét állandóan
szabadon kell hagyni, eltorlaszolni vagy leszűkíteni még átmenetileg sem szabad
a nyitva tartás végeztével, az utolsónak távozó személy köteles meggyőződni arról,
hogy nincs-e olyan körülmény, amely tűz előidézője lehet (helyiség, berendezések
áramtalanítása)
csak szabványos a teljesítményre méretezett villamos hosszabbító használható
hosszabbító hosszabbítása TILOS!
a rendezvényterület szabadtéri területén dohányozni a Millenáris Park házirendje
alapján megengedett oly módon, mely másokat nem zavar

●
●
●

●

közlekedési útvonalat, kijáratokat mindig szabadon kell hagyni, leszűkíteni,
bármilyen tárggyal eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad!
ételmelegítő eszközök használatakor figyelni kell arra, hogy környezetüket ne
melegítsék azok gyulladási hőmérsékletéig
Propán – Bután (PB) gázpalack használata esetén
- csak nyomáscsökkentővel-reduktorral ellátott palack használható
- rendezvénynap végén a palackot a melegítő berendezésről le kell csatlakoztatni
- a melegítő berendezésre csatlakoztatott palackon kívül a tartalék palack a
rendezvényterületen nem tárolható
Faszénnel működő sütő berendezésnél gondoskodni kell, hogy szél esetén a parázs
a sütő berendezésből ne kerülhessen ki.
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A Főszervező tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai

●

●

●

●

●
●
●

●
●
●

●
●
●
●

Felelős a rendezvény területén a tűzvédelemmel kapcsolatos rendeletekben előírt
tűzvédelmi tevékenység átfogó irányításáért, az előírtak végrehajtásának,
megtartásának ellenőrzéséért.
Elkészítteti, és hatályba lépteti a rendezvényre vonatkozó Tűzvédelmi Intézkedési
Tervet, ellenőrzi annak megtartását, az azt megszegőkkel szemben felelősségre
vonást kezdeményez.
Gondoskodik a tűzvédelmi feladatok, fejlesztések, beruházások ellátásához
szükséges tűzoltó felszerelések, berendezések beszerzéséhez szükséges pénzügyi
fedezet biztosításáról, azok beszerzéséről és rendeltetésszerű használatáról.
Gondoskodik arról, hogy a Tűzvédelmi Intézkedési Tervben meghatározott feladatok
ellátását – a tűzmegelőzés és tűzoltás területén – a társaság vezetői, alkalmazottai
saját hatáskörükben és területükön elvégezzék.
Gondoskodik a villamos berendezések szabványossági felülvizsgálatának
elvégzéséről, illetve elvégeztetéséről.
Gondoskodik az alkalmazottainak tűzvédelmi oktatásáról, képzéséről.
Gondoskodik a rendezvény területén a jogszabályokban, kiadott tűzvédelmi
határozatokban meghatározott tűzvédelmi felszerelések, berendezések, tűzoltó
készülékek, technikai eszközök beszerzéséről.
Gondoskodik a tűzvédelmi hatósági ellenőrzések során feltárt hiányosságok
megszüntetéséről.
Kapcsolatot tart a meteorológiai állomással, szélsőséges időjárási körülmények
esetén gondoskodik a rendezvény leállításáról, a terület kiürítéséről.
Biztosítja, hogy a Kft. által használt területet csak a használatbavételi (üzemeltetési,
működési) engedélyben megállapított tevékenységre, illetve rendeltetésének
megfelelően, a bérleti szerződésben meghatározottak szerint használják.
A tűzvédelmi jogszabályok megsértőivel szemben felelősségre vonást alkalmaz.
Köteles gondoskodni arról, hogy a rendezvény területén a meghatározott maximális
létszámnál több személy ne tartózkodjon.
Naponta ellenőrzi a területeket tűzvédelmi szempontból, szabálytalanság esetén
intézkedik annak megszüntetéséről pl. tűzveszélyes anyagok szabályos tárolása.
A tűzvédelmi megbízott által feltárt hiányosságokat határidőre megszünteti.
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Az alkalmazottak kötelezettségei

●

●
●

●

●
●

●

●
●
●
●
●
●
●

●
●

Az alkalmazott köteles tevékenységét úgy végezni, hogy azzal se a rendezvény
területén, se annak környezetében, se más környezetben tevékenykedő, tartózkodó
egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse.
Az alkalmazott köteles a Tűzvédelmi Intézkedési Tervet megismerni és betartani.
A rendezvény területén észlelt tüzet vagy annak közvetlen veszélyét (a sikerrel
eloltott tüzeket is) köteles haladéktalanul jelezni:
- Főszervezőnek / Ügyvezetőnek
- Tűzoltóságnak
A létesítmény területén keletkező tűz esetén köteles a vonatkozó jogszabályokban
és a Tűzvédelmi Intézkedési Tervben meghatározott módon eljárni, a létesítmény
területén tartózkodók épségéért és a vagyoni kár enyhítéséért minden tőle
elvárhatót megtenni.
Köteles a rendezvényre vonatkozó tűz- és munkavédelmi használati szabályokat
ismerni és megtartani.
Köteles a rendezvény területén található, annak védelmét biztosító tűzvédelmi
eszközök (tűzcsapok és szerelvényeik, kézi tűzoltó készülékek, stb.) helyét és
kezelési módját ismerni.
A tűzvédelmi felszerelések és berendezések szabadon hagyása és ezen
berendezések használatának készségszintű elsajátítása, valamint az oltóanyagok
alkalmazásának ismerete.
A tűzvédelemmel összefüggő tiltó rendelkezések és a szabványos jelzőtáblák
tiltásának maradéktalan betartása.
Az általuk felismert vagy tudomásukra jutott tűzvédelmi szabálytalanságoknak a
létesítmény vezetőjének tudomására hozása.
Köteles a közvetlen tűz- vagy robbanásveszély esetén a munkát megtagadni.
A tűz jelzésére szolgáló hívószámok – 105, 112 –, valamint a tűzjelzés módjának
ismerete.
Tűz esetén a tűz oltásának megkezdése a rendelkezésre álló eszközökkel, a testi
épség veszélyeztetése nélkül.
A tűzeset helyszínének változatlan állapotban történő megőrzése, a tűzvizsgálat
lefolytatásának elősegítése.
A munkavégzés befejezése után a munkaterületet – tűzvédelmi szempontból
ellenőrizze, a szükséges áramtalanítást végezze el, tűz keletkezéséhez vezető okot
szüntesse meg, valamint az éghető anyagokat távolítsa el.
Köteles a személyesen észlelt, vagy tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságot,
szabálytalanságot és rendellenességet az Ügyvezetőnek azonnal jelezni.
Köteles figyelmeztetni a munkatársakat, ha azok megszegik a tűzvédelmi
szabályokat, előírásokat.
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Rendkívüli időjárási helyzet esetén
●
●

A Szervező tájékozódik az esetleges időjárási vészjelzésekről, riasztásokról.
Amennyiben a Szervező és a Biztosításvezető úgy ítéli meg, a terület kiürítését meg
kell kezdeni.

Országos Meteorológiai Szolgálat,
szolgáltatásokat biztosítja:
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●

szolgáltatási

szerződés

alapján

az

alábbi

1.) Időjárás előrejelzés készítése a rendezvény térségére: a rendezvényt megelőzően
1 illetve 2 nappal, kora délután, a rendezvény napjaira szólóan.
Az előrejelzéseket e-mailen küldik.
2.) Figyelmeztető előrejelzés készítése a rendezvény térségére: a rendezvény napjain
legkésőbb reggel 09 óráig figyelmeztető előrejelzést készítünk 24 órára
vonatkozóan, amely arra terjed ki, hogy várható-e 24 órán belül veszélyes időjárási
esemény. A figyelmeztető előrejelzést is e-mailen küldik.
3.) Riasztás küldése a rendezvény térségére: a rendezvény ideje alatt 8-24 óra
között), valamint építés és bontás napján telefonon.
A riasztások az események bekövetkezése előtt – törekedve az 1-3 órás időelőnyre kerülnek kiadásra.
A riasztás az alábbi veszélyes időjárási jelenségekre terjed ki:
a) viharos, illetve erősen viharos (70, illetve 90 km/h-t meghaladó) széllökés
b) zivatartevékenység
c) felhőszakadás (rövid idő alatt lehulló 25-30 mm-t meghaladó mennyiségű
csapadék)
d) jégeső (a lehulló jég átmérője meghaladhatja az 1-2 cm-t)
A riasztások az előzetesen megadott telefonszámra érkeznek.

Szélsőséges időjárási körülmények
Szélvihar, orkán erejű szél
Azok közé a természeti csapások közé tartozik, amelyek rendkívüli mértékű kialakulása nem
jellemző, de gyakorlatilag bárhol előfordulhat. Ritkán következik be önállóan. Jelentős
károkat tud okozni az épületekben és a közműrendszerekben. Hatása megsokszorozódhat,
ha heves esőzéssel, havazással vagy jégveréssel társul. A rendezvényterületen felállított
építményekben, sátrakban okozhat károkat, ezeket szükség esetén ki kell üríteni, le kell
bontani. A menekülési útvonalak mentén álló fákról a szél által letördelt ágak, vagy a kidőlő
fák veszélyeztethetik az alattuk haladók testi épségét, életét.

Felhőszakadás
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Azok közé a természeti csapások közé tartozik, amelyek a megyében gyakran előfordulnak,
de csak ritkán éri el azt a mértéket, ami szükségessé tenné a polgári védelem
beavatkozását. Ha bekövetkezése szélviharral együtt, vagy a tavaszi hóolvadás időszakában
fordul elő, akkor az okozott kár is jelentősebb.
Jégeső
Ezen természeti csapás meglehetősen nagy károkat okozhat, melynek mértéke nagyban
függ a lehulló jégdarabok méretétől. Többnyire lokálisan fordul elő, általában nagyon kis
területet érint, de leggyakrabban heves esőzés és/vagy erős szél kíséri. Akadályozhatja a
tájékozódást, a sáros, vizes talaj elcsúszást, ezáltal sérülést okozhat
Villámlás
A magányos fák alatt, vagy a nyílt szabadtéren tartózkodókat veszélyezteti. A villamos
berendezéseket kezelőket villámcsapás érheti,a felállított építmények tüzét okozhatja. A
gyakori és közeli villámlás különösen veszélyes lehet felázott, esetleg vízzel borított
felületeken! Ezeket adott esetben le kell üríteni!
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A védekezés lehetőségei
●
●
●
●
●
●
●

●

A veszélyről történő tájékoztatás segítse elő a nyugodt, körültekintő viselkedést.
Áramtalanítani kell az elektromos berendezéseket.
Leszakadt villamos távvezetéket megközelíteni tilos, életveszélyes!
A rendezvény veszélyeztetett területéről védett, stabil helyre (épület, átjáró) kell
menni.
Távol kell haladni a fáktól, épületektől, hogy a letört ágak, cserepek, üvegszilánkok
ne okozzanak sérülést.
Zivatarban fa alatt tilos menedéket keresni az eső elől!
Védeni kell a szemet a portól, fejünket a szél sodorta tárgyaktól, ágaktól stb.
Oszlopba, kerítésbe kapaszkodással védekezni kell az erős szél elsodró hatásával
szemben.
Jégeső esetén, fedett helyre kell irányítani a vendégeket.

A kiürítést megalapozó riasztási fokozatok meghatározása
NARANCS (másodfokú) riasztási fokozat esetén az adott térségben/régióban
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Viharos szél alakulhat ki, a szélsebesség meghaladhatja a 17 m/s-ot.
A legerősebb széllökések meghaladják a 17 m/s-os sebességet (61 km/h), de nem
érik el a 25 m/s-os (90 km/óra) erős vihar fokozatot.
Az erősebb fák törzse hajladozik, ágak törhetnek le, sőt a szél erősödésével kisebb
fatörzsek is kitörhetnek, akár a cserepet is lesodorhatja a tetőről.
Viharos szél-lökés hosszú szeles periódushoz, vagy a nyári félévben csak a zivatarok
környezetére a következő óráktól zivatar várható.
A korlátozódóan is előfordulhat, régióban legalább egy zivatarcella kialakulása
várható.
A zivatarok környezetében viharos erősségű szélrohamok is előfordulhatnak.
A heves csapadékhullás következtében gyorsan leromlik a látás.
A hirtelen lezúduló nagy csapadékot jégeső is kísérheti.
Villámlás, menny-dörgés is kapcsolódik a jelenséghez.

PIROS (harmadfokú) riasztási fokozat esetén az adott térségben/régióban
●
●

●

Extrém erős szél alakulhat ki, a szélsebesség meghaladhatja a 25 m/s-ot.
A legerősebb széllökések meghaladják a 25 m/s-os (90 km/óra) erős vihar
kategóriát, illetve adott esetben akár elérhetik vagy meghaladhatják a 33 m/s-os
(119 km/h) orkán fokozatot. Ezen szélsebességek komoly károkat okozhatnak.
Az extrém erős széllökések társulhatnak tartósan viharos szélhez (tipikusan erős
hideg frontbetörések esetén) vagy a nyári félévben csak a heves zivatarok
környezetére korlátozódóan is, a következő óráktól heves zivatar várható.
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●

A fentinél veszélyesebb zivatarok, amelyekhez extrém erős szél (legalább 25 m/s), 2
cm-t elérő vagy azt meghaladó jégméret és esetenként felhőszakadás méretű
csapadék társulhat (néhány óra alatt 30-50 mm-nyi csapadék is hullhat).

Döntés metódus szélsőséges időjárási helyzet kialakulásakor
A menekülésre rendelkezésre álló időt, az Országos Meteorológiai Szolgálat
előrejelzésének, riasztásának pontosságát (1-3 óra) alapul véve, annak legkisebb
rendelkezésre álló időtartamával, 1 órával vizsgáltuk.
Az így kialakult láncolat, a következőképpen tagolódik:
Észlelési idő: a szélsőséges időjárási helyzet kialakulása előtt egy órával
Riasztási idő: a Főszervező/Biztosítást végző mérlegel, a javaslatok alapján meghozza a
döntést, a vendégek tájékoztatása megkezdődik élőszóban, hangosbemondón.
/ max. 10 perc
Érzékelési idő: a kiürítést végzők felkészítése, pozíciók elfoglalása, közben a vendégek az
információk alapján reagálnak és felkészülnek a beavatkozástól függetlenül. Az adott
területen- és hasonló rendezvényeken szerzett tapasztalatok alapján, a tájékoztatás,
információ közlés, már élőerő bevonása nélkül is elindítja a kívánt folyamatot, a
veszélyeztetett területen tartózkodók eltávolodásának megindulását az általuk megismert
útvonalakon.
/ max. 10 perc
Reakció idő: a kiürítést végző állomány készenlétet jelent és a hangosító eszközökön túl
megkezdi az élő tájékoztatást.
/ max. 5 perc
Kiürítési idő: a 40 méteres adott ponttól történő eltávolodáson túl a cél, hogy a nézőket,
olyan területre ürítsük, ahol a létszámsűrűség kevesebb legyen, mint 0,5 fő/m2.
Menekülésre rendelkezésre álló idő, ezen paraméterek mellett, biztosítja a kockázat
minimalizálását és a területről történő biztonságos eltávozást.
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Biztonsági szempontú intézkedési terv
A rendezvény biztonsági szempontú értékelése:
●

a rendezvényen céges regisztráció alapján történő a részvétel

●

a vendégek száma: 5000 fő

●

a rendezvény jellege családi – sport és egyéb szórakoztató aktivitások jellemzik

A vendégek összetétele és a rendezvényhelyszín kialakítása alapján:
●

a résztvevők életkora változó, de meghatározó a felnőttek jelenléte

●

ideiglenes építmények kerülnek kialakításra

●

a vendégeknek nincs helyismeretük

●

mozgásukban korlátozottak jellemző jelenléte nem várható

Kockázati tényezők:
●

idegenek bejutása a területre

●

kedvezőtlen időjárási helyzet kialakulása

●

egészségügyi problémák

●

közrend zavarás, garázda magatartás

Vészhelyzetek
1) Technikai jellegű veszélyhelyzet
●

lokális probléma esetén, a csoportvezető jelent a felelős szervező irányába, és a
műszaki személyzettel egyeztetve az felelős szervező utasításai alapján, beszünteti
a területen a rendezvény aktivitást, tájékoztatja az érintett területen tartózkodókat,

●

a területet a biztonsági személyzet oly mértékben üríti le, ami biztosítja a probléma
kiküszöbölését – Jelent a végrehajtásról.

●

a rendezvényterület egészére kiterjedő probléma esetén, a felelős szervező
meghozza a döntést

●

felkészülést követően, minden biztosításban résztvevő szereplő igazolja a szervező
irányában a készenlétet, előkészítés megtörténtét

●

megkezdődik a döntés végrehajtásának kivitelezése és a rendezvény területén
tartózkodó nézők tájékoztatása a rendelkezésekre álló eszközökkel
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2) Egészségügyi veszélyhelyzet
●

Minden esetben a felelős szervezőn keresztül kell az egészségügyi ellátást
biztosítókat értesíteni.

●

A rendezvény területén ügyeletet ellátó egészségügyi személyzet utasításait követni
kell

●

Az érintett területet, vagy személyeket el kell különíteni

3) Tömeges rendbontás – Tömegverekedés (10 fő felett)
●

az észlelő jelent az csoportvezetőnek, aki jelent a szervezőnek

●

a rendezvényaktivitás beszüntetése az adott területen

●

a vétlen vendégek elirányítása az érintett területtől

●

az egység-szektor járőreinek összevonása – bevetési egység kialakítása

●

a hangadók kiszűrése - kapcsolatfelvétel

●

a verekedésben-rendbontásban résztvevők számától és a kialakult helyzet
súlyosságától függően, vagy meg kell kezdeni a beavatkozást, vagy értesíteni kell a
rendőrhatóságot.

Alapszabályként: a biztonsági személyzet csak akkor végezhet beavatkozást, ha a létszáma
meghaladja a rendbontásban – verekedésben résztvevők számát.
4) Bombariadó, bombafenyegetettség
●

a fenyegetésről történő vendégtájékoztatás segítse elő a nyugodt, körültekintő
viselkedést.

●

a rendezvény szervezője, értesítse a rendőrhatóságot

●

minden bejelentést valósnak kell tekinteni – az érintett területeket le kell üríteni

5) Terrorfenyegetettség
●

a fenyegetettségről értesülő (függetlenül attól, hogy vélt, vagy valós) azonnal
értesítse a megfelelő kommunikációs eszközzel rendelkező felettesét (a döntéshozói
struktúrában felette állót) a befutó információk alapján, értesíteni kell a
rendőrhatóságot.

6) Szándékos károkozás következtében kialakult veszélyhelyzet
●

a károkozókat lehetőség szerint be kell azonosítani

●

a károkozás mértékétől függően rendőrhatósági intézkedés kell kérni és a
vendégeket az érintett rendezvényterületről el kell távolítani és a továbbiakban
belépésüket személyi állománnyal-élőerővel meg kell akadályozni.

22

7) Kiürítés, menekítés során kialakuló veszélyhelyzet - pánik
Pánik kialakulása, amely a helyszínen tartózkodók egészét is érintheti.
●

Egy hang elvét követve, az előre meghatározott séma alapján a vendégek
tájékoztatása a kialakult helyzetről

●

Nagyon pontos, nagyon rövid, nagyon egyszerű instrukcióval kell megmondani, hogy
merre van a kijárat, illetve az eltávozási lehetőség iránya.

●

Maradjunk nyugodtak, higgadtak! Vigyázzunk társainkra!

●

Ha sérült embert látunk, vigyük védett helyre. Nyugtassuk meg, öntsünk belé erőt!
Minél hamarabb értesítsük a mentőket.

●

NE mozogjunk együtt a tömeggel, és bár nem szabad ellenkező irányba se mozdulni,
igyekezzünk háttérbe húzódni és úrrá lenni a "csordaösztönön", hogy még véletlenül
se meneküljünk a többiekkel együtt. Sodródjunk ki oldalra vagy maradjunk le.

●

A kiürítés kommunikációjára a hangosítás rendszere, illetve kézi hangosbeszélők
kerülnek felhasználásra, valamint tájékoztató jelenik meg a
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Tűzvédelmi oktatás, képzés és továbbképzés
●
●

●

●

●
●
●

●

A Szervező és a Bérlők kötelesek gondoskodni a munkavégzésben résztvevők
tűzvédelmi oktatásáról.
Olyan munkavállalót, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel
nem, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott
tevékenységgel nem szabad foglalkoztatni.
A tűzvédelmi oktatásban legalább az alábbiakra kell kitérni:
- a munkahelyek kialakítására, sajátosságaira,
- a Tűzvédelmi Intézkedési Tervben foglaltakra,
- a munka befejezésekor a helyiségek és a munkaterület elhagyásakor elvégzendő,
illetve ellenőrizendő tűzvédelmi teendőkre,
- a tűz esetén követendő magatartásra,
- a tűzjelzés módjára és tartalmára,
- tűzoltó készülékek, tűzvédelmi felszerelések használatára,
- a tűzvédelmi rendelkezések megszegésének következményeire.
Az oktatás befejezését követően a dolgozót be kell számoltatni és meg kell győződni
arról, hogy az oktatott anyagot elsajátította és azt munkavégzése során alkalmazni
tudja.
A tűzvédelmi oktatáson az előzetesen meghatározott helyen és időben, valamennyi
érintett dolgozó köteles részt venni.
Az oktatás megtartását a dolgozó aláírásával köteles igazolni az oktatásról készült
jelenléti íven.
A jelenléti ívnek tartalmaznia kell:
- oktatott nevét
- oktatás tárgyát
- oktató nevét
- oktatás dátumát
- oktató és az oktatott aláírását
Munkába állás előtt az új belépő dolgozókat tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.
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Az Intézkedési Tervben leírtak be nem tartása
●

●

●

Ha a rendező felszólítására a szabálysértő magatartást nem hagyja abba, a
rendezvénybiztosító, a további munkavégzést megtilthatja, a rendezvény területéről
eltávolíthatja.
Az Intézkedési Terv megszegéséből eredő kárért, több károkozó esetén a
károkozásban résztvevők egyetemlegesen, a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre
vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartoznak.
A károkozó a rendezvényszervező részére minden, a károkozásból származó
költséget köteles megtéríteni, tekintettel arra, hogy a Polgári Törvénykönyvnek a
kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik.

Oktatási Tematika
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

A rendezvény bemutatása, terület bejárása, az egyes helyszínek ismertetése,
tűzcsapok-, tűzoltósági felvonulási területek-, tűzoltó készülékek, áramtalanító
kapcsolók helyének ismertetése
Az előírások jelentőségének ismertetése
Felelős döntéshozók bemutatása, kiürítés elrendelésére utasítást adó személyek
hatóságok nevesítése - Felelős szervező, hatóságok
Az egyes közreműködők szerepe, feladatuk rendkívüli esemény bekövetkeztekor
Menekülési útvonalak jelzésük,
Vészkijáratok jelzésük, szabályok
Munka-és tűzvédelmi szempontú veszélyforrások ismertetése a helyszínen
elektromos berendezések, nyílt láng, csúszás-, botlás-, dőlés veszély, veszélyes
anyagok…
Tűzről kialakulásának feltételei, fajtái az éghető anyagok alapján, terjedése,
természeti katasztrófák (szél, vihar, víz, meleg, földrengés), rendkívüli esemény
Tűzvédelem, tűzmegelőzés általános szabályainak ismertetése
Tűzjelzés módja, kezdődő tüzek, oltási technikák
ABC porral oltó berendezés szemléltető bemutatása
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Tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv
Oktatás helye: ................................................................................................................
Oktatás időpontja: …………………... év ................................. hó ............. nap
Oktatásra kötelezettek száma:
...............fő
Oktatáson résztvevők száma:
............... fő
Oktatást végző neve: ……………………………………………………………………….
végzettsége:
………………………………………………………………………
Oktatás jellege:

□ előzetes (alap) oktatás

□ rendkívüli oktatás

Oktatásban részesültek:
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………
Rendkívüli oktatás oka:
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………
Az oktatás rövid tartalma, tárgya:
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………

Az oktatást az előírtaknak megfelelően folytattam le.

………………………………………..
oktatást végző aláírása
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sorszám

név

cég
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aláírás

Tűzoltó készülék nyilvántartása
Ellenőrzést végezte: ………………………………………………..

Tűzoltó készülék adatai
Sorsz. Készenléti hely

Típus

Azonosító
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Gyártási év

Érvényesség

Kiürítés
●

A rendezvény jellegét tekintve alapvetően szabadtéri rendezvény, bizonyos
rendezvényelemek a területen található épületekben kerülnek megrendezésre.

●

Az épületben történő tartózkodásra, rendezvényakívitásra az épület Tűzvédelmi
Szabályzatában

leírtak

betartása

kötelező.

Az

épületben

a

ház

Kiürítési

számításaban meghatározott létszámú látogató tartózkodhat, amennyiben a
normális

üzem

feltételei

teljesülnek,

a

menekülési

útvonalak

teljes

keresztmetszetben rendelkezésre állnak, abban változtatást nem történik.
●

A Szervezőtől kapott adatok alapján a területen a maximális látogatószám egy
időben 5000 fő.

●

Amennyiben a rendezvényterületen a létszámsűrűség 0,5 fő alatt marad a
rendezvény idején.

Látogatószám adott pillanatban

5000

fő

Eltávolodás kezdeti szabad szélessége

30

m

Rendezvényterület installációkkal csökkentett mérete

11000

m2

Homogén létszámsűrűség

0,45

fő/m2

●

A rendelkezésre álló szabad szélességek meghaladják a szükséges szélességet

A veszély forrásként az egyes színpadokat, illetve a kiállítói pultokat tekintjük, ahol nagyobb
összefüggő tömeg alakulhat ki.

A színpadoktól / pultoktól történő eltávolodás
A Hősök tere színpadtól történő 40 méteres eltávolodás ideje
létszámsűrűség

távolság (m)

haladási sebesség
+ korrekcióval

időtartam (perc)

3 fő felett

20,00

11,45*0,9=10,31

1,94

2-3 fő

0

27,8

0,0

1-2 fő

0

49,6

0,0

0,5-1 fő

20,00

65,9

0,3

40 méter megtételének időtartama (perc)

2,24

A veszély forrásától történő 40 méteres eltávolodás a szabadtéri rendezvényterületen
megvalósul, az elvárt szintidőn (4 perc) belül. (MEGFELELŐ)
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Az Év Irodája Piknik színpadtól történő 40 méteres eltávolodás ideje
létszámsűrűség

távolság (m)

haladási sebesség
+ korrekcióval

időtartam (perc)

3 fő felett

30,00

11,45*0,9=10,31

2,91

2-3 fő

0

27,8

0,0

1-2 fő

0

49,6

0,0

0,5-1 fő

10,00

65,9

0,15

40 méter megtételének időtartama (perc)

3,06

A veszély forrásától történő 40 méteres eltávolodás a szabadtéri rendezvényterületen
megvalósul, az elvárt szintidőn (4 perc) belül. (MEGFELELŐ)
Az UNION 1LIFE színpadtól történő 40 méteres eltávolodás ideje
létszámsűrűség

távolság (m)

haladási sebesség
+ korrekcióval

időtartam (perc)

3 fő felett

15,00

11,45*0,9=10,31

1,45

2-3 fő

0

27,8

0,0

1-2 fő

0

49,6

0,0

0,5-1 fő

25,00

65,9

0,38

40 méter megtételének időtartama (perc)

1,83

A veszély forrásától történő 40 méteres eltávolodás a szabadtéri rendezvényterületen
megvalósul, az elvárt szintidőn (4 perc) belül. (MEGFELELŐ)
A kiállítói pulttól történő 40 méteres eltávolodás ideje
létszámsűrűség

távolság (m)

haladási sebesség
+ korrekcióval

időtartam (perc)

3 fő felett

2

11,45

0,17

2-3 fő

2

27,8

0,07

1-2 fő

0

49,6

0,0

0,5-1 fő

36

65,9

0,55

40 méter megtételének időtartama (perc)

0,79

A veszély forrásától történő 40 méteres eltávolodás a szabadtéri rendezvényterületen
megvalósul, az elvárt szintidőn (4 perc) belül. (MEGFELELŐ)
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