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TERV

A Tűzriodó Terv rendellelése és céljo:

A Remix Retro Club (tovóbbiokbon: Remix) terü|etén előforduló tűzesetek,
' kóresemények gyors, szervezett, pónikmentes olíósónok, oz élet és vogyon

rnentés elkészíiése, illetve megkezdése.

Készült: o lűz elleni védekezésről, o műszoki mentésről és o tűzoltósógról
szóló 1996. évi XXXI. tv. 19 § (1) és o tűzvédelmi szobólyzot készítéséről
szóló 30l1?96 (Xll.ó.)BMrendelet 4.§. (l) bekezdése o Remix tűzvédelmi
viszonyoinok helyi szobólyozósóro, oz előforduló tűz- és kóresetek gyors és
hotékony felszómolóso érdekében.

A létesítmény helye:

l0ó2 Budopest, Teréz körút 55-57 B-C ép.-l .

A belső lerületekh ez tűzolIő gépjórművekkel meg közelítési lehetőség :

A Budopest Vl. kerület, Eiffel téren keresztül
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ATőzielzés mó o

A hivoiósos tűzoltósóg segélyhívó szómo: 105; de oz észIelt tűz jelezhető a 112-es
telefonszómon.

A ielzésnek iortolmoznio kell:
o tűz pontos helyét (címét);

(A bérlemény címe: l0ó2 Budopest Teréz Krt. 55. szóm olott Eiffel tér -l. szint.)
mi ég. milyen ierjedelemben;
mit veszélyeztet;
emberélet von-e veszélyben;
a 1elző nevét. címét, teIefonszómót.

A tűz jelzését követóen - illetve ozzol egy időben - gondoskodni kell o terület ozonnoli
kiürítéséről"
A Iűz észlelőjének o szórokozóhely területén tortózkodókot fel kell szólítonio oz épülei
elhogyósóro, és o szórokozóhely minden kijórothoz irónyítót kell küldeni, okik segítik o
kiürítést.

A szórokozóhely területén tortózkodókot hongos vezényszovqkkol fel kell szólíloni o
szóro kozóhely ozonnoli elhogyósóro:

A pónik elkerülése érdekében oz olóbbi mondotokot kell mondoni o bérleményi területen
o honqosbemondóbo:

Figyelem! Figyelem! Mindenkit felszólítok o club lerüleiének ozonnoli elhogyósóro!
Az útvonolokot oz elheIyezeil irónyfények, és menekülési útvonoljelző tóblók mutotjók.

A club elhogyósokor minden kijórotot hosznóljonok.
A ruholórbon leodott ruhókoi o kiüríiés ulón visszoodiók.

A kiürítéssel egy időben értesíteni kell oz épületben tortózkodókot o tűzriodóról.

Atűzjelzése utón o Remix Cotering Kft. ügyvezetőlét o jelző személy köteles ériesíteni:

Név: ÚltrelyiMórió
Telefonszóm: +3620-960-5500

Tovó bbó értesíleni kelI:

Név:

Telefonszóm:
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]. BiztonsÓgi terv
A 23l2O11. (lll. B,) Korm. rendelet o zenés, tóncos rendezvények működésének

biz'onsó9osobbó tetetérőt című kormónyrendelt olopjón biztonsógi tervet kell készítenie o

Remix cotering kft.-nek o szóroko zóhely biztonsógoi t<lurítésére és o szükséges mentési

felodotok ellótósóro.

2. Mentési felodotok
A kijórothoz irónyítót kell küldeni, oki o vonuló tűzo|,tók megérkezésekor o tűzriodó terveí oz

egység poroncsnokónok ótodjo és iójékoztotóst od o tűz he|yszínéről, o megtet,i

iniézkedésekről, o bérleményi terület r,etyérőt, volomlnt o tŰzoltóshoz szÜkséges feltételek

megléiéről (tűzcsopok, tűzoltó készülékek, eszközök stb,)

A tűzriodó olkolmóvol minden doloozó köteles:
_ oróltolo hosrnólt berendezéseket feszüllség meniesíteni,

oz épületben tortózkodókot, illetve oz orro roszorulókot o menekÜlésben segÍ'ieni,

közreműködni o bojbo jutotiok, vogy bórmely mós okból oz épületet e|hogyni ne_

tudó szemé|yek mentésében,
o helyiséget, illetve o veszélyezieiett terü|etet o körÜlményekhez kéPest nYugcd'o-

pónikkeltés nélkül. o legrövidebb útvonolon elhogyni,

o tűzoliósv ezető utosítósoit követni, jlletve végrehojtoni.

A kiürítés, mentés, tűzoltós sorón o tűzoltósvezető kiérkezéséig (iűzoltósóg), o Remix

cotering kft. ügyvezetőjének _ illetve o tóvolléle esetén o legmogosobb pozícióbon lévő

helyszínen toriózkodó siemélyének - intézkedéseit o jeIenlévők kÖtelesek végrehojtoni,

A mentésnél jelen lévő vezető - o veszélyhelyze,i figyelembevételével - hotÓ'c-: -=;
volós tűz illetőleg tűzriodó gyokorlot esetén o riosztós - mentés - oltÓs lehetŐsége'-"

A tűzoltós vezeiő kiérkezésétől o területen kizórólog o tűzoltós vezető oz irónYÍtó személY

oki kiérkezése utón o tovóbbi teendőket meg hotórozzo,

A dolgozóknok o veszélyeztetett területek k]üiítése, o helyiségek ellenőzése so'Ór' -?, '',:

eljórni hogy testi épségüket ne veszélyeztessék,

3. Tőzoltósóbon voló közreműködés

A szórokozóhely minden dolgozójo köteles önievékenyen, késedelem nélkÜl ]ntézkeon o

lűzveszély elhórítósóbon, és o tűz oltósóbon,
A tűz o1tósót lehetőleg o veszélyeztetett épületrész kiÜrítésével egYidejŰleg ke

megkezdeni.
Szükség esetén gondoskodni kell oz épület megfelelően szokoszoli ÓromtolonítÓsóró
_ leheúleg műsioki szokember igénybevételével- gondoskodni kell.

A tűz oltósóro o bérlemény terütátén elhelyezett tűzoltó készÜlékeket kell felhosznÓlni,

Tilos és életveszélyes, bórmilyen villomos berendezés, elektromos mŰkÖdtetésŰ géP,

eszköz - omennyib"n n"* történt meg o feszültségmentesítése - tÜzének víael tÖrténő

oltóso.
A tűz oliósót - omíg oz életveszély nélkül lehetséges - megszokíiós nélkÜl folYtotni

szükséges, illetve a lűz terjedósét okodólyozni kell o tŰzoliósÓ9 kiérkezéséig, vogY o

iűz teljes eloltósóig.
Amennyiben o rűáltós élet veszélyezleiése nélkül nem végezhelő tovóbb, ÚgY el kell

hogyni o terüleiet. A terület elhogyósónól o helyiségek ojtóii be kell csukni!
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4. A tűzollós uióni leendők
A tŰz eloltóso és o tŰzoltósóg elvonulóso utón o helyszínt érintetlenül kell hogyni, omíg
oz i|letékes hotósóg ok a Iűzvizsgólotoi el nem végzik,A tŰzvizsgólot végrehojtósóhoz o hotósóg részére mindenki köteles o kért
felvilógosítóst megodni.
A hotósÓgi tŰzviagőlot befejezése utón o helyreóllítósi munkókot meg kell kezdeni,
gondoskodni kell oz elhosznólt tűzoltó eszközök és onyogok (pl. tűzoltó készülék, sib.)
pótiósóról.

5. Egyéb felodoiok
Jelen Íervet o dolgozókkol ismertetni, és évente legolóbb egy olkolommol
gyokoroltoini kell.
A ÍŰzriadó terv gyokoroltotósónok eredményét írósbon (jegyzőkönyvben) rögzíteni
kell,
A tŰzriodó tervei noprokészen kell tortoni, o noprokészségéért ozügyvezető o felelős,
Je|en tervben fogloliok be nem tortóso fegyelmi felelősségre vonóii von mogo uión.

6. Tűzol|lóst segítő informóciók

Gőz:
A bérleményi területen nincsen góz, illeive gózelzőró.

Áromtolonítós:
Az Óromtolonítóst biztosító főkopcsoló o Ruhotór helyiségben került kiolokítósro.
A menekülési útvonol ierv rojzoin feltüntetésre került.

Tűzcsop:
A bérleményi területen
feltünietésre kerüli.
A l db foli tűzcsop o
tolólhotó.

Tűzoltő készülék:
A bérleményi területen ó db íűzoltó készülék tolólhotó. A menekülési útvonol terv
rojzoin feltÜnieiésre kerÜlt. Egy-egy dorob kerület o bórpullokbo (összesen 3 db).
két dorob COz készülék o Technikoi helyiségekbe és egy dorob o ruhotórbo.

Egyéb fontos megjegyzések:
A bérleménYiterÜletet két részre osztjo egy tűzszakosz hotór o ruhotórielőtiiterület
és oz l. terem kÖzÖtt. A kéi tŰzszokosz közötti ótjórhotósógot egy tűzgótló ojió
biziosíijo.

lévő 3 db foli tűzcsop o menekülési útvonol terv rojzoin

technikoi helyiségben, 2 db o ruhoiórok előtti területen
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Tűz esetén o munkovóllo!ók szükséqes lennivolói

A keletkezett tűz esetére szervezett belső intézkedések:

- Riosztósi felodotok irónyítóso, vé9rehojtóso
- Mentési felodotok irónyítóso, végrehojtóso, oz élet- és vogyon védelmében
- Tűzvédelmi berendezések, kézi oltó készülékek helyi ismerete, szokszerű

kezelése o léiesíimény területén
- Menekülési terv előkészítése vészhelyzetre: jelen levő munkovóllolók,

vendégek, külsős dolgozók, ügyfelek pónikmentes gyors tóvozósónok
me9szeryezése, irónyítóso.

- Az intézkedésre jogosult személyek, vezetők, értesítése és o terüleíre
berendelése.

- A Remix ierületére érkező készenléli egység vezeiőjének o tűzriodó terv
és tűzvédelmi tervek ótodóso.

- Azőrl helyiségek kulcsoinok előkészítése, o helyiségek kinyitóso.
- A tűzoltó készenléti egységek helyszínre érkezése utón helyismeret. odotközlés

és egyéb tűzvédelmivonotkozósbon történő tójékoztotós odós o gyors tűzoltós
segítésóre, A tűzollő egység poroncsnokónok intézkedéseire o kiodott
utosítósokot mindenkinek végre kell hojtonio.

T őzjelzés utó ni felodolok:
- A Remix ierületén tortózkodó munkovólloló személyek, és o vendégek

értesítése, riosztóso, o Tűzriodó Tervben leírtok szerint.
- AzÓrl helyisé9ek kulcsoinok előkészítése, o helyiségek kinyiióso.
- A tŰzoltó készenlétí egységek helyszínre érkezése utón helyismeret,

odotközlés és egyéb tűzvédelmi vonotkozósbon történő tójékoztotós
odÓs o gyors tűzoliós segítésére. A lűzoltó egység poroncsnokónok
intézkedéseire o kiodott utosítósokot mindenkinek végre kell hojtonio.

közérdekű telefonszómok:

Tűzoliósóo: l05
segélyhívó: 112
vlll. kerületi Hivotósos Tűzoltósóo 0ó 1 459-23_08
Menfők: l04
Rendőrség: 107
Tűzszerészek: 061 233-21-?o
Gózművek: 061 477-1111
Elektromos Művek: 061 478-2121
Vízművek: 0ó 80_200-333
csotornózósi művek: 06 1 455-42oo

Áltolónos intézkedések:
A tŰ4elzést, riosztóst köveiően gondoskodnok az érintett tűzszakasz területén
iortózkodó személyek biztonsó9os helyre, oz Eiffel-térre történő irónyítósóról.
lntézkednek, hogy o helyszínen tortózkodó munkotórsok:

- az éghető tűz- és robbonósveszélyes onyogokot tortolmozó edényekel
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lemez szekrényekbe zórjók el. illetve helyiségen kívüli területre vigyék.
- o helyiségek és helyiségekben levő berendezések, készüIékek

óromtolonítósóról gondoskodjonok.
- o Iűz- vogy kóresemény kiolokulósónól, onnok jelzési helyére sietnek, o

jelenlévő munkotórsokot is bevonjók o iűzoltósbo, o foli tűzcsopok és/vogy
o kézi tűzoltó készülékek hosznólotóvol megkezdjék o tűzoltóst.

- a tűzoltósóg megérkezése utón o tűzoltóst vezető egység poroncsnokónok
utosítósoit végrehojtsók, o mentési felodotokbon részt vegyenek.

Személyi sérülés esetén történő intézkedések:

- A mentők értesítése, kirendelése
- A sérült személyek biztonsógos helyre szóllítóso oz orvosi ellótósig
- Elsősegély nyújtóst o helyi odottsógoknok megfelelóen ozonnol végre

kell hojtoni.

Az óromtolonítós felodotoi tűz eselében

- A Remix ierületén lűz-, vogy kóresemény következtében oz óromtolonítósi
ozonnol végre kelt hojíoni oz érintett és o szomszédos tűzszokoszokbon.

- A tűz óltol veszélyezteteii helyiségekben ozonnol végre kell hojtoni az
óromtolonítósi, o tűz oltósót óromtolonítósig megkezdeni tilosl Az
óromtolonító főkopcsoló o ruhotórbon, o folro szerelve tolólhotó, felirottol
ellótvo.

A tűzoltósóg fogodóso és irónyítóso:

- A létesítményvezető vogy o helyszínen tortózkodó helyetiese köteles
gondoskodni orról, hogy o kiérkező tűzoltó egység poroncsnoko o tűzoltós
eredményessége érdekében szükséges felviló9osítóst megkopjo. Az
épületben tortózkodók gyülekezési helye oz Eiffel-iéren.

- Ellenórizni kell o létszómot, o hiónyzók hollétét tisztózni kell, o Iűzoltó egység
poroncsnokót kell tójékoztotni orról. hogy o veszélyezteteit területen
(helyiségben) sérült személy morodt.

Tűz- és kóresemény felszómolósónok irónyító vezetői:

- Az épület (Eiffel irodohóz) létesítményvezetője.
- Az épület üzemeltetóje óltol megbízott személy
- Biztonsógi szolgólot togjoi
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Tűz esetén lonúsítondó moqotorlós

Iűz esetén o tűzjelzésében, tovóbbó o tűzoltósi tevékenységben, o meniési
munkóbon - omennyiben életveszéllyel nem jór - minden dolgozó, vendég köteles
részt venni.

1. A tüzet először észlelő holodéktolonul riosztoni köteles o tűzoltósó9ot.

2. A Remix helyszínen tortózkodó munkovó|lolójónok, biztonsógi személyének fel
kell szólítoni o tűzzel órinteit helyiségben, Iűzszakasz területén tortózkodókot,
hogy hogyjók el o terüleiet, ho mé9 nem történt meg, o tűzoltósógot is

értesítenie kell.

3 . Az érintett terület kiüríiése, elhogyóso higgodion, fegyelmezeíten, pónikkellés
nélkül történjen. Életveszély esetén elsősorbon o veszélyeztetett személyek
mentése, biztonsó9bo helyezése o legfoniosobb.

4. A helyiségekbe történő bejuiós biztosítoni kell,

5. A rendelkezésre ólló eszközökkel o tűz oliósónok megkezdése, o tűz
f észkének meg keresése,

6. A tűzoltós megszokítós nélküli folytoióso o tűz ieljes eloltósóig ill. - omíg
életveszély nélkül lehetséges - o Tűzoltósóg beovotkozósóig.

1 . Elektromos tűz esetén első ieendó o feszültségmeniesítés.

B. TűzIől tóvol tortoni o kívóncsiskodókot.

9 . A tűzoltósóg megérkezése uión o tűz színhelyén oz oltóssol, vogy o tűz esetleges
tovoterjedésé nek mego kodólyozósóvol kopcsolotos segítés.

Tójókoztotni kell o tűzoltókot orról, hogy:
o ki és mivon veszélyben,
. mi és hol ég,
o von-e robbonósveszéIyes onyog o helyiségben,
o hol tolólhotó o tűzcsop,
o hol lehet óromtolonítoni,
. hogyon lehet o helyiségbe bejutni.

1O . Tűz esetén csok ozok morodjonok oz érintett területen, okik o tűz oltósóvol vogy
o személyek kimentésével foglolkoznok, o többi dolgozó vonuljon biztonsógos
helyre.

11. A tűzoltók megérkezése utón az egység poroncsnoko óltol odott
uiosítósokot morodéktolo nul végre kell hojtoni.
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Tűzesel utóni feIodqlok

A tűzoltósbon résztvevők a tűz eloltóso ulón, oz igénybevett túzoltóeszközökei,
készülékeket stb. szereljék visszo és oz elhosznóltokot egy helyre gyűjtsék össze,
oz elhosznólt készülékek, felszerelések cseréjét meg kelltenni.
A tűzeset utóni hoiósógi vizsgólotbon o résztvevőknek minden segítséget meg kell
odni és oz ólioluk kért odotokot rendelkezésükre kell bocsótoni. A vizsgólotbon
o létesítményvezeiőjének, vogy helyettesének kell részt vennie.
A tűz elolióso utón o helyszínt a íűzvizsgőlot lefolytoiósóig vólíozoilonul kell hogyni,
o helyreóllítóst csok o tűzvizsgőló engedélye utón lehet megkezdeni. A tűz és
tűzoltós körülményeit o tűzvédelmi megbízotinok jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A Remix területén tűzoltós céljóro o következő felszerelések tqlólhotók:

- kézi tűzollő készülékek

- Foli tűzcsopok

Főbb veszé ósok

Tisztító szerek

Főbb veszélyforrós: kiöm lő, meg gyullodó f olyodék

Védekezési szobóly:
a

o

o

a

Hosznóloti technológio
Az éghető folyodékot
eIhelyezni
A Remix területén TlLOS
Tűz esetén o helyszínen

betortóso
fűiőtesttől, hőfonóstól legolóbb 1,0 m íóvolsógbon lehet

o dohónyzós és o nyílilóng hosznóloto,
lévő ponol oltó tűzoltó készülékekkel kell beovotkozni.

Tűz villomos berendezésekben

villomos berendezésekben keletkezett tüzek oltóso előtt oz olíondó részt le kell
vó|osztoni, A villomos berendezések tüzeinek az oltósóro csok Qz orro
rendszeresített eszközöket és módokot szobod olkolmozni.
Az elektromossóg óltol okozott, vogy elektromos berendezésen észlelt tűz eseién
o helyszínen tortózkodóknok o feszültségmentesítést ozonnol el kell végezniük.

o olyon feszültség olotti munkók esetén (eseti munkovégzés o Remix területén),
omelynél szómÍíoni lehei orro, hogy oz esetleg keletkező zórloti ív hőhotóso o
munkovégző tesii épségét vogy ruhójót is veszélyezteti, ott biztosítoni kell -
|ehetőségekhez képest - o dolgozó gyors elugrósi és menekülési lehetóségét.

. Teendők ruhoégés esetén:
Ho az óromütöti ruhójo ég, Qz oltósi o kiszobodítóso utón lehetőleg
betokoróssol (pl. szóroz pokróccol vogy sojót ruhónkkol) végezzük.
Az oltÓst gyorson el kell végezni. mert oz égés óliol okozoit sérülések olykor
veszélyesebbek leheinek oz óromütésnél. Elófordul, hogy oz óromütöit önerejéből
ki tud szobodulni oz óromkörből, vogy kiszobodulóso utón nem vesztette el
eszméleiét, de ruhójo mégis tüzet fog és így menekülni kezd. Ebben oz eseiben
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feltétlenül, okór e|góncsolóssol is, meg kell óllítoni őt o futósbon, mert o ruhójo csok
ezutón olthotó el.

Kóbelek

A kóbelek burkolotót és szigeteló onyogót lűaneszélyesnek kell tekinteni. Kóbeltüzet
villomos zőrlat, vogy külső ok idézhet elő.

Főbb veszélyfonós: kóbel tűz

Védekezési szobólyok:

Kőbeltüzek áltolóban:
A kóbeliűz oliósót kézi ponol oltó Iűzoltő készülékkel meg kell kezdeni. A kóbel
feszültségmentesítését el kell végezni.

Elektromos vezetéket vízel oltoni TlLOS!

lrodo

Az irodóbon tóroli popír onyogok gyújtóforrós esetén kigyullodhotnok.

Főbb veszélyforrós: popírtűz - gyors felfutósú, gyújtóforrós o berendezési tórgyok
meggyullodósóhoz,

Védekezési szobólyok:

A helyiségei óromtolonítoní kell, utóno olthotó atűzvíad vogy porrol oltóvol.

Beovotkozósi Iehetőségek tűz esetén:
porrololtó
Folitűzcsop
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kiürítés számítás

Üzemeltető: Remix Cotering Kff.
HelYszÍn: 10Ó2 Budopest Teréz krt. 55. szóm oloit Eitfet tér -1 szint o Remix Cotering

Kft. teljes bérleménye.

A hotÓlYos 54/2014 (Xll, 5.) BM rendelet az Orszógos Tűzvédelmi Szobólyzotról
(tovÓbbiokbon OTSZ) olopjón Qz egység kiüríthetőiége geometrioi módszerrel
igozolhotÓ. Mivel nincsen kiépíteit hő-és füstelvezető rendszer, tovóooo o földszinti nogy
befogodóképességŰ helyiségek közvetlenül o szobodbo hogyhotóok el, ezérI o
kiÜrítheiőséget elsó szokoszbon, azazmenekülési útvonol nélkül szÚkséges igozolní.

Teliesílett követelmények:
- A kiürítésre szómíiósbo vetí nyílószőró szerkezetek o kiürítés

ojtók egy mozdulottol nyithotók.
írónyóbo nyílnok. Az

- Az l. terem és kiszolgÓlÓ helyiségei. volominl a 2. ierem és kiszolgóló helyiségei
külön tűzszokoszt képeznek.

- A kiÜrítési Útvonolokbon lévő szűkületeket o szómítós sorón figyelembe vettük,- Az éPÜlet belsejébe vezető hótsó közlekedő o kiürítés 
-sorón 

nem veheió
figyelembe.

- A kiÜrítés kÖzvetlenÜl o szobodbo történik (Eiffel térre) o kiürítés első szokoszóbon.- A bérleménYi terüleíen biztonsógi vilógítós és o vonotkozó nemzeiközi
szobvÓnYbon (MSZ lSO l 6069) meghotórozoti menekülési útiróny jelzőrendszer
került létesítésre.

- NYitoti ÓlloPotbon ÖnmŰködően rögzíihetók oz ojtók. A kiürítésre szómítósbo vett
nYÍlőszőrÓ szerkezetekben o vésznyitók, pónikzórok meg felelnek o vonotkozó
mŰszoki kÖvetelménynek, vogy azzol legolóbb egyenértékű biztonsógot
nyújtonok.

- A kiÜrítésre szÓmítósbo vett nyílőszőró szerkezetek küszöb nélkül kerültek
kiolokítósro.

A) 1. ierem kiüríiése

A helYiségből o biztonsógos szobodtérbe vezető ojtók szobod nyílósmérefe:
2,28m} ],98 m; 1,45 m; 2,28més2,20 összesen:10,19 m.

KK kockÓzoti osztÓly esetén, o biztonsógos tér elérési útvonolo mox. 45 m menekülési
Útvonol nélkÜl. Leghosszobb Útvonol o technikoi helyiség és o téne vezető kijórot között
Von.

<45m

A tervezett létszóm:
Az e|lenőrizendő létszÓm oz l . terem és csotlokozó helyiségek területén szemé|yzettel és
vendé9ekkel együtt 637 tő.
A vendégtér 347,74 m2, o létszómsűrűség: 6371347,74= l,B3 fő/m2, omi o hotólyos OTSZ 7.
melléklei 2, Ióblőzat l l . soróbon meghoiórozott szómnól (4 f ő/ m2) kisebb.

vezető
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ó37 fő eseién o szobodbo vezető ojtók összegzeti legkisebb szobod belmérete minden
megkezdett 50 főre 0,ó m, azoz 637 fő esetén l3xO,ó m= 7,8 m. A rendelkezésre ólló
biztonsógos térbe vezető kijórotszélesség: 10,19 m. Egyetlen ojtó szobod belmérete sem
kisebb 0,9 méternél.

] 0,1 9 fm > 7,B0 m MEGFEIEL!

Ezek oloojón o ó3Z fó bizionsóqos térbe juttotóso o geometrioi módszer olopjón
ioozolhotó.

B) 2. terem kiürítése

A helyiségből q biztonsógos szobodtérbe vezelő ojtók szobod nyílósmérete:
'1,45 m+l,55 m+2.17 m+2,35 m= 7,52 m.

KK kockózoti oszióly 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 oitóig): 32,14 m < 45 m MEGFELEI!

A tervezett létszóm:
Az ellenőrizendő lótszóm o 2, terem és csotlokozó helyiségek területén személyzettel és
vendégekkel együtt 496 tő.
A vendé9tér 254,9l m2, o létszómsűrűség: 49ó/254,9l = 1,95 fő/m2,omi o hotólyos OTSZ
7. melIéklet 2.IŐblózot l l . soróbon meghotórozott szómnól (a f ől m2) kisebb.

496 fő esetén o szobodbo vezeió ojtók összegzett legkisebb szobod belmérete minden
megkezdett 50 fóre 0,ó m, azoz 496 fő esetén lOxO,ó m= ó,O 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 MEGFELEL!

Ezek olopión o 49ó fő biztonsógos térbe juttotóso o qeometrioi módszer olopjón
igozolhotó.

A fenliek olopjón o rendeltelési egységben egyszerre (vendégek és személyzet
együtt!) o működési engedélyben jóvóhogyott 1133 fő tortózkodhot. oz olóbbi
megosztósbon:

1. lerem: 637 íő

2. terem: 4?6 tő

Fonios meqieqyzések. omelvek oz üzemeltetés elenoedhetetIen felléteIét képzik:

- A biztonsógi személyzetnek bizlosítoni kell, hogy oz l. terem ós kiszolgóló helyiségei,
volomini o 2. terem és kiszolgóló helyiségei közöti o léiszóm ne keveredjen. Tehói o
496 tő és o ó3z fő létszómkorlótozóst minden eseiben fent kell tortoni o kéi íerület
között. (A két odot nem kezelhető együtt.)
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Minden munkovólloló és o területen dolgozó személy szómóro o tŰzvédelmi
szobólyzoibon fogIoliokot oktotni kell. Az oktotóst oktotósi noplóvol kell igozolni.

Minden olkolommol o klub nvitósót megelőzően ellenőrizni kell oz olóbbiokot:
- Qz ojtók szobod nyiihotósógót (egy mozdulottol),
- az önműködő kiíómosztók lehojtott üzemkész óllopotót,
- az ojtók nyitósót 9Ofok-nól ellentortó gumitómoszokoi.
Ho o fenti követelmények nem teljesülnek, vogy nem működnek, mŰszoki
óllopotuk nem megfelelő, okkor o klub o hiónyossógok megszüntetéséig nem
üzemelhet.

A területileg illetékes tűzvédelmi kirendeliséggel o fenti szómítóst egyeztetni kell,

onnok eredménye o fenii mególlopítósokot befolyósolhotjo.

üzemelletői nvilotkozot

A kiürítés szómítóst és o működés feltételeit tudomósul vettem, így o klub üzemeltetése
sorón o beengedheiő moximólis léiszómoi nem lépem tú|. EzI az üzemelés sorón o
beléptetés koordinólósóvol biztosítom, olyon módon, hogy o Remix Retro Club területére
belépő vendégeket o jegyvóltóskor szómlólóssol nyilvóntortom (klikkeléssel), ós szintén
szómlólóssoI (klikkeléssel) ellenőrzöm az l. terembe {tűzgótló ojtón) ótmenő vendégeket,
A leírt ellenőrzés olopjón biztosítom, hogy oz l. terembe belépő vendégek szómo ne
lépje iúl o 637 főt, és o jegyvóltóskor megszómlólt belépő vendégek szómóból oz l.
ierembe ótlépó vendégek szómónok kivonósóvol kontrollólom, hogy o 2. íerem
területén tortózkodó vendégek szómo ne holodjo meg o 49ó főt. A létszómellenőzés
helyességét, o létszóm megfelelóségéí és o szómlóló személyek közötti kommunikóciót
kü|ön személyzettel biztosítom.
A befo god óképessó9 me gtortósó ért felelős személyek:

Berki Jónos - biztonsógivezelő
Guti Zolión - szeméIy-és vogyonőr

üzemeltető:

ÚjtrelyiMórió
Remix Cotering Kft.
ügyvezető igozgotó
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zóró rende!kezések

A Tűzriodó Tervben fogloltok végrehojtósói szükség szerint, de legolÓbb évente
oz érintettekkel gyokoroltotniés onnok eredményét írósbon rögzíteni kell.

A Tűzriodó Tervet óllondóon hozzóférhető helyen kell elhelyezni o "Túzvédelmi
irottortóbon", mós irotoktólelkülönítve ozűgyvezetóiirodóbon, és egy példónybon
ót kell odni oz épület üzemeltetője részére

A Remix területén is el kell helyezni oz épület elhogyósónok lehetőségét
(menekülési útvonol) tortolmozó oloprojzot, omely oz odott helyiség, épület
biztonsógos elhogyósónok irónyóról, módjóról tójékoztotóst od. A tójékoztotósí o
külföldi vendégek miott ongol és német nyelven is kötelezó elhelyezni!

l.

3.

Mellékletek

Jegyzókönyv minto kiürítési gyokorlotról
Tűzvédelmi oloprojzok
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J EGyzóKö Nyv TúzRlA oó ev arconr.ernór

Készült 20............év..... .....hó...............nop,
l Oó2 Budopest, Teréz körút 55-57 B-C. ép. -l . szint hivotolos helyiségében.
Szervezeti egység neve:Remix Relro Club

Jeíen vannqk:
o létesítmény részéről:

Tőrgy:
Tűzriodó Tervben fogloltok 2a....... éves gyokoroltotóso, o 30/1996. (Xll. ó.) BM rendelet
4.§-q olopjón.

Az épület vezetói meggyóződtek o tűzriodó terv óllondó hozóférhetőségéról,
(ügyvezeiőiirodo) ezi követően o tűzriodó tervben fogloltokot pontosítottók.
Ezen belül megvizsgóltók:

o a lűzjelzési feliételeket,
o oz épületben tortózkodók riosziósót,
o oz irónyítósbon résztvevő személyek szómót,
o o gyokorlot végrehojtósóbon segítő személyeket (pl. biztonsógi
szolgólot),
o o belső riosztós működőképességét,
o oz épület elhogyósónok feltételeit, kiürítési útvonolok
okodólymentességét,
o menekülési úivonolokon (folyosón, lépcsőn) o lehetséges nyílószórók (ojtók)
megközelíthetőségét, nyithotósógói
o o közművek elzórhotósógónok óllopotót,
o CI veszélyforrÓsokot,
o oz épületben tortózkodók felodotqit,
o o kijelölt gyülekezőhely megfelelőségéi,
o o tűzoltó készülékek, folitűzcsopok meglétét, műszoki óllopotót.

Fetodoí végrehaitősa:
Riosztóskor o tűzriodó tervben meghoiórozott folyosón és lépcsón keresztül elhogyjók
oz épületei o bent tortózkodót<. Éréretés;
lrónyííók tevékenysége: Megfelelő lNem megíelelő
Az épületet o beni tortózkodó személyek elhogytók (kiürítési idő)
20...,.....,...év. .,hó.....,...nop..........óro.........perctől,
20.,...........év, ..hó.........nop..........óro.........percig.

Jovoslof:

Remix Retro Club Tűzriadó terv

olóírós
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