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BIZTONSAGI TERY

A űz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló
54l?0I4lX11.5/ BM rendelet alapján a űntédelmi szabályzatkészítéséről kiadott
a rendezvényen résávevő személyek tln és vésáelyzet esetén való

védelmének biztositása érdekében a következő feladatok végrehajtását teszem
kötelezővé:

Tűzvédelmi szabályzat készítése :

Figyelembe véve az 54/2aL4/X||.5/ BM
rendeletet, á KFT. kell hogy
re n d elke zzen tűzv éd el m i s zab áIyzattal,
amely tarta|mazza aTŰzriadó Tervet a
szőrakozó helyte , ahol egy időben 1133
személy tartózkodhat,

A rendezvénv helvszíne :
Remix Retro Club Bp.Teréz krt.55-57 B-C ép lalaprajz mellékelve/
Nyitva tartás 12.00 órától következő nap 06.00 őráig.
A rendezvény belépődíjas. A belépéskor a szewező sorszámmal ellátott
karszalagot ad a vendégnek.
A ki és beléptetés külön kapun történik a biztonsági személyzet felügyeletével.
A rendezvény szervezője a látogatői létsám felső hataút IL33 fib vendégben
állapííla meg amely vonatkoztaMa l.terem ffi7 ro 2.terem 496 fő.
A biztonsági intézkedéseket is ennek megfelelően tervezi a rendezvény
szew ezője. Létszám számláIást v é gezzenek egy i dőben 3 meghat ár azott ponton
főbejárat be és kilépés és az I. és 2. terem közötti átlépés.

Arcndezvény helyszmén súlard burkolatu utakon lehet közlekedni.



A mentésben résztvevő gépjárművek halaűsát a közlekedési utakon a nagy
létszáműnéző, vendég, gyalogos forgalom nem nehezíti.

A terület berendezése az alaptajzonláthatő módon történik. A vészkijáratok
szélessége megfelel a j ogszabályokban foglalt előírásoknak.
A vészkijaratok egy mozdulattal nyithatóak legyenek. A vészkijaratnál
folyamatos készenlét szíikséges.

5 4/ZOt4 DilI.slBM rendelettel kiadott Országos Tűzvédel mi SzabáIyzat
alapjan a kiüdtés i számitásokat el kell végeani.

(2. sz. melléklet)

A részfvevők biztonságát a rendezőség, biztosítja.(6 fő biztonsági személy)a
biztonsági személyzet létszáma tovább bővíthetó a rendezvény ideje alatt.
Felállítasi helyük a rendezvény létszámátol és jellegétől fiiggően válíozhat.
Világít,ás: a rendezvény minden megközelitésiútvonala közvilagíással ellátott.

A biztonsági kövqtelménvek érvénvesítésében közreműködők tevékenvsóge"

Tűzjelzés módja

Aki tiizet, vagy közvetlen űz- vagy robbanasveszélyt észlel, vagy alrről
tudomást szerez, köteles azt a tílzoltőságnak (telefon: 105) haladéktalanul
jelezni, ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek, vagy a mentőszolgéúatnak
(rendőrség: L07, mentők 104 európai segélyhívő: tI?). Akésedelmes vagy nem
továbbított ttnjelzés tömegkatasztrófahoz vezethet, és a vétkessel szemben - a
következrrény súlyától fiiggően - szabálysértési vagy btintetőeljárás indítható .

Ezen túlmenően atíjzet a biáonsági szolgálatnak, illetve bármelyik rendezőnek
is be lehet jelenteni, akik kötelesek aá az alábbiakban meghaározott módon
továbbítani.

A Tűzoltóság telefonsáma: 105

Mobiltelefonról a hívás módja: 105 ( ebben az estben a megyei ttnoltőság
jelentkezik)

A 112-es hívás a segélyhívó központba



fut be, ők kapcsolnak a tűzoltóságra, ezért a jelzés késedelmet szenvedhet.

Atuqelzést követően a §zervezők, a közelükben lévő technikai személyzettel és
a biáonság1 szo|tálat tagiaival kíséreljék meg a keletkezett íjz olását - ebhez
felhasználhatók a kihelyezett kézi űzr'Ió készülékek-, kezdjék meg a terület
pánikmentes kiüdtését akadáIyozzák meg a űz továbbterjedését (éghető
anyagok eltávolításával), biztosítsrik a ttízoltók akadálymentes helyszínre
jutasát!

A űzyédelmi törvény alapján, a tbzje|zéshez, segítségkéréshez, mindenki, még
a gazdálkodó szervezetek is, kötelesek a hasmÉlafukban, bittol,nrkban lévő
híradási eszközöket rendelkezésre bocsátani, sziikség esetén járművével
segítséget nffitani.

A tílzjelzésnek, kárj elzésnek tartalmaznia kell:

- A tűzeset, kareset pontos helyét, címét;
- milyen anyag ég, mi az, amttközvetlenül vagy közvetve veszélyeztet,
milyen káresemény történt, (gálzőmlés, robbanásveszély, kidőlt fa, omlásveszély,
vízbefirlás stb")
- ablz, robbanás vagy egyéb káresemény veszélyeztet-e emberi életeket,
- a jelző személy nevét, a jelzésre használt üívbeszélőkészülék hívőszámát,

_ a megközelitési lehetőségeket,
- az eddig tett intézkedéseket.

Jelzést követően ne nyomjuk ki azonnal a telefonkészüléket, mert hiányos
adatok esetén a tűzoltóság híradó ügyeletese kérheti azok kiegészítését, illetve
ne kapcsoljuk ki a készüléket, mert bármikor tovabbi információkért
visszahívhatrrak.

A tűzjelzéssel egyidőben riasáani kell a veszélyeztetett területen,
építményekben tartőzkodó vendégeket! Amennyiben az erősítők működnek, a
mikrofonba be kell mondani, hogy pánik és tülekedés, dulakoűs nélkíil,
mindenki abozzá legközelebbi kijaraton, vészkijáraton át, a lehető legrövidebb
időn belül, fegyelmezetten táv ozzon építrrrényből, szabadtérre.



Ha az erősítők nem működnek és áramsziinet következik be, hangos szőval
tájékoztatni kell a vendégeket, hogy a kihelyezett kgáratmtxató (irány)fények
iranyában a hozzá$vk legközelebbi ajtón át ávozzanak. A közönség távozása
után a rendezők zseblámpával jáqek végig azakat a helyeke! amelyeket a §n
közvetlenül nem veszélyeztet, és az esetleg bent maradtakarhozzákki.

A helyszínen maradt ruhadarabokért, csomagokért csak a veszélyhe lyzet
elhádtása,b,n elokása után, rendezők kíséretében mehetnek vissza a vendégek.

Atuzoltőság közreműködése nélki,il eloltott, vagy az emberi beavatkozás nélkíil
megszűnt flzet is késedelem nélkiil jelezri kell a hivatásos tilzoltőságra.

A tűzeset színhelyét a űnrizsgáIatra illetékes hivatásos tűzoltóság és a
rendőrség kiérkezéséig, illetve a §intizsgálat vezetőjének intózkedéséig
változatlanul kell hagyni.

Tűzoltásban való közreműködés
vészhelyzet elhádtás

Aűz színhelyén a technikai személyzet a tűzoltóság megérkezéséig is kísérelje
meg a űzo|tá"sát, a rendelkezésre álló eszközökkel.

A kiérkező tűzoltóegység parancsnokát ájékoztatni kell az addig tett
intézkedésekről, O a tűzoltás vezetését átveszi, ezek utrán az utasításait
maradéktalanul végre kell hajtani. A tűzoltás vezetésére a tűzoltóság tagaí a
jogosultak. A űzolás vezető utasításait a tíJz színhelyén bárki köteles
teljesíteni. A §lzoltás veze.tője, feladatrának ellátásához minden szíikséges
intézkedést megtehet a vonatkozó jogszabá|y értelmében.

A ti;zolás vezetője a kárterületet zárt területté nyilváníthatja. A zárt terűleten
minden tevékenységet, vagy mozgást korlátoáat, megtilthat, továbbá
elrendelheti az illeél<telen személyek eltávolíását, a terület kitidtését.

A tűzoltók felhívására a hizoltasban való közreműködés, a tűzterjedés
megakadályozása, életmentés, kiüdtés, anyagmentés stb. érdekében köteles
mindenki a §azolásv ezető intézkedé seit végrehaj tarri, a szükséges felvilágosítást
megadni.



Tűzoltő készülékek és használatuk

Porraloltó: olyan tí:zoltő készülélq amelyből az tizembe helyezéskor
felszabadított hajtóanyag nyomás az oltóport irányíthatóan lövelli ki.
Amennyiben beütő§zeges a készülék, a beütőszeg működtetése utrin néhány
másodpercet vrirjunk (szárnoljunk 7-et), hogy a hqtőgaz az oltóport fel tudja
Iazítant. Csak eantín nyissuk ki a készülék (tOmlő) pisztolylövőkéjét, vagy más
elzérő szerkezetét. A kilövellő porsugarat mindig a lángzőnára és ne a
tűzfészek r e irrányítsuk.
A készülék szakaszos működtetésű, amíg töltet van benne, többször is indítható.

A korszerűbb kézi tílzoltókészülékek belenyomott gános késztilékek, M e|zárő
szerelvény működtetésével azonnal használhatók, szintén működnek
szakaszosan is.

Szén-dioxiddal oltók olyan alzoltő készülékek, amelyből üzembe helyezéskor a
szén-dioxid sajat nyomása hatásátra, iranyíüatóan árarr:/rik ki, batását hőelvonrás
útjan fejti ki. Működtetésekor csak a kialakított foganbni érinthető, mert
kíilönben fagyási sérülést okoz. Az elfordithatő szőrő tölcsért, yagy a hószóró
csövet irányítsuk alángPér felé és nyissuk ki a szelepkereket, yagy nyomjuk meg
a működtető fogantyút. Szakaszosan is működtethető.
Mindkét trpus alkalmas elektromos ttizek olására.

A rendezvény területén kézi tuzoltő készülékek kihelyezésre az a|abbi
szempontok szerint kerülnek. A vendéglátó egységek, közösségi terelg
színpadok területén porraltoltók.

Kiüdtéq" menekítés

A tílzolásvezető felszólítására az életmentés, érdekében bármely vállalkozás,
gazÁasági társaság, stb. a megfelelő szakembert, munkaerőt, eszközöket köteles
biztosítani.

A űz észlelése után a biztonsági és technikai szeméIyzet tagiai biáosítsák a
vészkij aratok hasmálhatóság át, irámyttsák a terület elhagyását.

Az életmentést triz esetén a magatehetetlen, vagy valamilyen oknál fogva
mozgásukban korlátozott (sérült) személyekkel kell kezdeni, majd az idősebbek,
a nők, és utóbb a fiatalok következzenek. Égő nfuazatot takaróval, kabáútal,
ruhadarabbal való letakarással fojtsuk el. Egési sérülés esetén azotnali orvosi
segély sziikséges.



Amennyiben életveszély nincs, vagy az életveszélybe került személyek
kimentése megtörtént, a rendezök vegyenek résá a technikai eszközök, M
anyagok mentésében, kövessék a ttízoltásv ezető utasításait.

A közönség és a szeméIyzet, a legközelebbi közlekedő nyílásokon keresátil
ávozzanak A rendezők a náluk lévő zseblámpákkal nyújtsanak segítséget,
áramszünet idején, a sötétben való tíjékozódáshoz. Menet közben vegyék
magukhoz aközelben készenlétben tartott alzalrtő eszközöket, és hoz,zak ki a
szabadba.

Amennyiben a §lzoltőság még nem érkezeít ki, a}kor meg kell prőbákoz"ru az
életmentéssel a nem égő területekről hozott űzoltő készülékek alka|mazásával.

Anyagmentés

Amikor az életveszéIy már megszíínto gondoskodni kell a technika, az anyagok
mentéséről. Először az énékesebbo de könnyen mozgathatő eszközöket,
anyagokat kell menteni.

Az anyagmentés során csak olyan helyre menjenek be a dolgozók, ahol
fiistnérgezéstőI vagy az égő anyag lecsepegésétől, lehullásától, élettik, vagy
testi épségük veszélyeztetésétől nem kell tartaniuk.

Aramtalanítás

Tűz esetén a villamos f<ikapcsoló
legközelebb eső elosztószekrénynél
utasítására.

A biztonsági személvzet létszáma:

(szakaszoló)segítségéve1, vagy a frLzhöz
lehet átramta|aníÁru a Tűzoltásvezető

A rendezvény biztosíását a szewező és a biztosításért felelős szervezetek
vezetői - megbízási szerződés szerint - a maximális létszámot figyelembe véve
6 fő biztonsági személyzetl
A rendezvény biáosításában résávevő szewezetmegbízás alapjan
GUARDINTER KFT 1076 Bp.Garay u.36 adósz:24733838-2-42 biztonsági
vezető Berki Jrános.

A biztosításban résztvevő személyek konkrét feladataito valamint
tevékenységének helyszínét a szervező és a biáonsági szewezetek vezetői
hatfu ozzák meg az ellátandó feladatok szerint.
A biztosítasban résztvevő szem élyzet rendelkezik zseblrámpával.



_E {észségügvi biztosítás feltételei :

A rendezvények alkalmával a szervező biáosítja, hogy folyamatosan
képesítéssel rendelkező elsősegélynyujtó személy a helyszínen tartózkodik.
/F{atósági ellenőrzés alkalmával a képesítés meglétéí a szervező igazolni tudja./

Egyéb rendelkezések

A biáonsági terv ismertetéséért felelős a szewező: Guti Zoltán

Hglyi kapcsolattartó aki arendenrény ideje alattbármikor hívható:
Ujhelyi Mário 06209ó05500

Rendkívüli időjárási körülmények esetén, bombariadó esetén haladéktalanul
ájékoúatni kell a vendégeket. (felhívás atíJu:tadő tervhez csatolva)

A tervet a rendezvény előtt, tl3zslédelmi oktatás keretében minden technikai
dolgozóvalo rendezővel és biztonsági őrrel ismertetni kell!

A tervben foglalt teendők elsajátíása, minden, a Kft-vel munkajogi, vagy a
rendezvény lebonyolításéra szerződési jogviszonyban lévő személyre nézve (a
munkáltatoj ával kötö tt szerződés alapj rán) kötelező.

A zenés, táncos rendezvény gyakoriságráról, meglartásának napjairól,
kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági
tervnek és aturÁadó tervnek a zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek
számára látható, bozzáférhető helyen történő elhelyezéséért, valamint az
elekíronikus tájékoztatásra szolgáló honlapj án valő kőzzéteteléért az üzemeltető
és a szervező felel.

A rendezvény idején elsősegély nffitására kepzett személyzet helyszíni
jelenléte biáosított.

A biztonsági szeméIyzet legalább egy tagiának biztonságszervezői, legalább
harom tagj ának rcndenrénybiaosít ő kepzettséggel kell rendelkezrie.

A képzettségét igazolő okiratot vagy annak másolatát a zenés, tarrcos
rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén
felmutafiri.A maximális létszám koordinálása érdekében manuális számláIást
végez a kisegítő személyzet minden esetben be és kilépö vendégek tekintetében!
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kiürítés számítás

Üzemeltető: Remix Coiering Kft.
Helyszín: 10ó2 Budopesi Teréz krl. 55. szóm olott Eiffel tér -1 szint o Remix

Cotering Kft. teljes bérleménye.

A hoiólyos 5412014 (Xll. 5.) BM rendelet oz Orszógos Tűzvédelmi Szobólyzotról
(tovóbbiokbon OTSZ) olopjón oz egység kiüríihetősége geometrioi módszerrel
igozolhoió. Mivel nincsen kiépített hő-és füstelvezetó rendszer, tovóbbó o földszinii
nogy befogodóképességű helyiségek közvetlenül o szobodbo hogyhoióok el, ezért o
kiüríthetőséget első szokoszbon, ozoz menekülési úivonol nélkül szükséges igozolni.

Teliesíteil követel ménve k:
- A kiürítésre szómítósbo vett nyílószőrő szerkezetek o kiürítés irónyóbo nyílnok. Az

ojtók egy mozdulotiol nyithotók.
- Az'l . terem és kiszolgóló helyíségei, volomint a 2. terem és kiszolgóló helyiségei

kü lön tűzszakaszt képeznek,
- A kiürítési útvonolokbon lévő szűküleleket o szómítós sorón figyelembe veftük.
- Az épület belsejébe vezeíő hótsó közlekedő o kiüríiés sorón nem vehető

figyelembe.
- A kiürítés közveilenül o szobodbo történik (Eiffel térre) o kiürítés első

szokoszóbon.
- A bérleményi területen bizionsógi vilógítós és o vonotkozó nemzetközi

szobvónybon (MSZ lSO lóOó9) meghotórozott menekülési útiróny jelzórendszer
került létesítésre.

- Nyitoti óllopotbon önműködően rögzíthetők oz ojtók. A kiürítésre szómítósbo
veit nyílószóró szerkezetekben o vésznyitók, pónikzórok me9 felelnek o
vonotkozó műszoki követelménynek, vo9y azzal legolóbb egyenértékű
biztonsó got nyújtonok.

- A kiüríiésre szómítósbo vett nyílószóró szerkezetek küszöb nélkül kerültek
kiolokítósro.

A) 1. terem kiürítése

A helyiségből o biztonsógos szobodlérbe vezető ojtók szobod nyílósmérete:
2,28 m} 1,98 m; 1 ,45 m: 2,28 m és 2,20 összesen: 'l0,19 m.

KK kockózoti osztóly esetén, o biztonsógos íér elérési útvonolo mox. 45 m menekülési
Útvonol nélkül. Leghosszobb útvonol o iechnikoihelyiség és o térre vezető kijórot közöti
Von.
A iechnikoi helyiséoből o biztonsóqos térig (szobodbo vezető ojtóig): 30,2ó m < 45 m
MEGFELEt!

A tervezeti létszóm:
Az ellenőrizendő létszóm oz l. terem és csotlokozó helyiségek területén személyzettel
és vendégekkel együit ó37 lő.
A vendégIér 347,74 m2, o létszómsűrűség: ő371347,74= 1.83 főlm2, omi o hotólyos OTSZ



Z. melléklet 2. tóblőzot ,l 
l . soróbon meghotórozott szómnól (4 f ől m2) kisebb.

637 fő esetén o szobodbo vezető ojiók összegzett legkisebb szobod belmérete
mindenmegkezdett50főreO,óm, azazó37 főesetén l3xO,óm=7,8 m.Arendelkezésre
ól|ó bizionsógos térbe vezető kijórotszélesség: l0,19 m. Egyetlen ojtó szobod
belmérete sem kisebb 0,9 méiernél.

l 1,1 9 fm > 7,80 m MEGFELEL!

Ezek olopión o ó3Z fó biztonsógos térbe juttotóso o qeometrioi módszer olopjén
ioozolhotó.

B) 2. terem kiürítése

A helyiségből o biztonsógos szobodiérbe vezelő ojtók szobod nyílósméreie:
'1,45 m+l,55 m+2,17 m+2,35 m= 7,52 m.

KK kockózoti osztóly esetén, o biztonsógos tér elérési útvonolo mox. 45 m menekülési
útvonol nélkül. Leghosszobb útvonol o nói mosdó helyiség és oz utcoi kijórot között
Von.
A mosdótól o biztonsógos térig (szobodbo vezető ojtóig): 32,14 m < 45 m MEGFELEL!

A tervezett létszóm:
Az ellenőrizendő létszóm o 2. terem és csotlokozó helyiségek területén személyzettel
és vendégekkel együtt 4?6 íő.
A vendégtér 254,91 m2, a létszómsűrűség: 49ó/254,9l = 1,95 fő/m2, omio hotólyos OTSZ
7. mellékleI 2. tőblőzot l l . soróbon meghotórozoit szómnól (4 fől m2) kisebb.

49ó fő esetén o szobodbo vezető ojtók összegzett legkisebb szobod belméreie
minden megkezdett 50 főre 0,ó m, ozaz4?ó fó esetén lOxO,ó m= ó,0 m. A rendelkezésre
ólló biztonsógos térbe vezető kijórotszélesség:7,52 m. Egyetlen ojtó szobod belmérete
sem kisebb 0,9 méternél.

7,52fm > ó,0 m MEGFEIEI!

Ezek olopjón o 49ó fő bizíonsógos térbe iutioióso o geometrioi módszer olopión
iqozolhotó,

A fentiek olopjón o rendelietési egységben egyszerre (vendégek és személyzet
együit!) o működési engedélyben jóvóhogyott l133 fő tortózkodhcll, Qz olóbbi
megoszlósbon:

l. ierem: 637 íő

2. terem: 496 íő



Fontos meqieqvzések. omelvek oz üzemeltetés elenqedhetellen feltélelét képzik:

A biztonsógiszemélyzeinek biztosítoni kell, hogy oz l. terem és kiszolgóló helyiségei,
volomint o 2. terem és kiszolgóló helyiségei közöit o létszóm ne keveredjen. Tehót
a 49ó fő és o 87 rő létszómkorlótozóst minden esetben fent kell tortoni o két terület
közöti. (A kéi odot nem kezelhető együit.)
Minden munkovólloló és o területen dolgozó személy szómóro o tűzvédelmi
szobólyzotbon fogloltokoi oktotni kell. Az oktotóst okiotósi noplóvol kell igozolni,

Minden olkolommol o klub nvitósót meoelőzóen ellenórizni kell oz olóbbiokot:
- az ojtók szobod nyithotósógót (egy mozdulottol),
- az önműködő kitómosztók lehojioit üzemkész óllopotót.
- az ojtók nyitósót 90fok-nól ellentorió gumitómoszokoí.
Ho o fenti követelmények nem teljesülnek, vogy nem működnek, műszoki
óllopoiuk nem megfelelő. okkor o klub o hiónyossógok megszüntetéséig
nem üzemelhet.

A terüIetileg illetékes tűzvédelmi kirendeltséggel o fenti szómítóst egyeztetni kell,
onnok eredménye o fenti mególlopítósokot befolyósolhotjo.

üzemetleiői nvilotkozot

A kiürítés szómítóst és o működés feltételeii tudomósulvettem,így o klub üzemeltetése
sorón o beengedhető moximólis létszómoi nem |épem túl. EzI az üzemelés sorón o
belépteiés koordinólósóvol biztosítom, olyon módon, hogy o Remix Reiro Club
1erüleiére belépő vendégeket o jegyvóltóskor szómlólóssol nyilvóntortom (klikkeléssel),
és szintén szómlólóssol (klikkeléssel) ellenőzöm az l. terembe (tűzgótló ojtón) óimenő
vendégekei. A leírt ellenőrzés o|opjón biztosítom. hogy oz l. terembe belépő
vendégek szómo ne lépje Iúl o ó37 főt, és o jegyvóltóskor megszómlólt belépő
vendégek szómóból Qz l. íerembe ótlépő vendégek szómónok kivonósóvol
kontrollólom, hogy o 2. terem területén tortózkodó vendégek szómo ne holodjo meg
a 496 főt. A léiszómellenőrzés helyességéi, o létszóm megfelelőségét és o szómló|ó
személyek közötii kommunikóciót külön személyzettel biztosítom.
A befogodóképesség megtortósóért felelős személyek:

Berki Jónos - biztonsógivezető
Guii Zoltón - szeméIy-és vogyonőr

ÚllrelyiMórió
Remix Cotering Kft.
ügyvezeíő igozgotó

üzemeliető:
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