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Általános információk a rendezvényről
Az Egyesült Biológus Hallgatók Szövetsége egy civil szervezet, a 33. éves múltra visszatekintő
bódvarákói Gólyatábor főszervezője. A 2018-ik évben a tábor az Eötvös Loránd Tudományegyetem
hivatalos össz-TTK-s Gólyatáborává vált, az oda felvett biológia, földrajz, földtudomány,
környezettan, matematika, fizika és kémia alapszakos, az erre épülő mesterszakos és tanári osztatlan
képzésüket megkezdő hallgatók számára.
A gólyatábor alapvető célja a nyáron frissen felvett hallgatók informálása az egyetem működéséről,
az adott szakokra jellemző tudnivalókról, diákhagyományokról, valamint a leendő évfolyamtársak
egymással való megismerkedésének biztosítása könnyed, játékos körülmények között. A
Gólyatáborban felsőbb éves hallgatók, illetve az Egyesület tagjai működnek közre a programok
lebonyolításában, valamit a gólyák informálásában egyaránt. A tábor sátortábor, de a területen
vezetékes víz és kiépített zuhanyzók, valamint wc-k állnak a résztvevők rendelkezésére. A területen a
rendezvény teljes időtartama alatt mentőtiszt ügyeletében gyalogőrség, hivatásos biztonsági őrség
és diákőrség működik.
Helyszín Bódvarákó, az alábbi térképen jelölt körülkerítetlen szabadtéri területe.
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A Tűzvédelmi szabályzat hatálya
Időbeli hatálya
2018.08.21. 14:00 – 2017.08.27. 10:00
Területi hatálya
A látványterveken szereplő szabadtéri terület, rendezvényterület (Bódvarákó, nomád táborhely).
Személyi hatálya
A rendezvényterületeken, minden munkát végzőre és a területen tartózkodó személyekre
kötelező jelleggel betartandó.
Tárgyi hatálya
Jelen Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a rendezvény területén végzett minden olyan tevékenységre és
tárolásra, melyekből a körülmények kedvezőtlen összejátszása során tűz keletkezésére lehet számítani.
A Tűzvédelmi szabályzat megismerését mindenki számára biztosítani kell!

A rendezvényfelelős szervezete
Egyesült Biológus Hallgatók Szövetsége
Felelős helyszíni főszervező
Dr. Szenes Áron
+36 70 678 9008
ebihal@ludens.elte.hu
Elrendelte:

…………………………………………………..
név

A Tűzvédelmi szabályzatot készítette:

…………………………………………………..
név
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Bevezetés
• A Rendezvényszervező ideiglenes sátortábort alakít ki a gólyatábor rendezvény lebonyolításához.
• Rendezvényszervezőtől kapott adatok alapján
- a tábor alapterülete 5000 m2 alatt van
- rendezvényen résztvevők száma (a szervezőkkel együtt) 650 fő
- a rendezvényen menekülésben korlátozott személyek nem vesznek részt
- a tábor területén nem kerül felhasználásra PB-gázpalack, mivel a meleg ételt külső
vállalkozó szállítja minden nap, tűzgyújtás, ételmelegítés a tábor területén nem történik
• A sátortábor területén 1 db 400 m2-es “közösség” sátor kerül felállításra, melyben 1 db
vendéglátó egység üzemel.
• A sátortábor vízszintes, gondozott (kaszált) növényzetű területen kerül kialakításra.
• A jelen házirend segítséget nyújt, a területen történő installációk kialakításához és a
tevékenység végzéséhez, a jogszabályokban elvárt minimális biztonsági szint eléréséhez és
meghatározza a kötelezően betartandó feladatokat.
• A Rendezvényszervező a hatályos, 54 / 2014 (XII. 05.) BM rend. Országos Tűzvédelmi
Szabályzat szabadtérre meghatározott elvárásai alapján végzi és végezteti ideiglenes jelleggel a
vendéglátó tevékenységet az adott szabadtéri területeken.
• A szabályzatban szereplő utasítások minden, Rendezvényszervező által foglalkoztatott, vagy vele
szerződésben álló jogi személyiségű, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaságra, a
rendezvény lebonyolításában résztvevőkre (későbbiekben, mint Szervező) nézve kötelező
érvénnyel betartandók.
• A Rendezvényszervező által biztosított területen, csak tűzvédelmi oktatásban részesült személy
végezhet munkát, melyet hitelt érdemlően tud igazolni.
• Az oktatásnak ki kell terjednie a házirendre és a helyi sajátosságokra is.
• A Szervező a szabályzatban foglaltak szándékos, vagy gondatlan megszegéséből eredő
szabálysértésekért anyagi felelősséggel tartozik az érintett hatóságok ellenőrzése során
kiszabott bírságok tekintetében.
• Az adott területen tevékenységet végző külsős vállalkozók, társaságok, jogi személyiségek,
a házirendben foglaltak szándékos, vagy gondatlan megszegéséből eredő szabálysértésekért
büntetőjogi felelősséggel tartoznak az érintett hatóságok irányában, valamint a hatóságok
ellenőrzése során anyagi felelősséggel tartoznak kiszabott bírságok tekintetében.
• A Rendezvényszervező által meghatalmazott személy /felelős helyszíni döntéshozó, főszervező,
tűzrendész, biztosításvezető/ jogosult a fentebb felsorolt külsős – szerződéses vállalkozásokalvállalkozók tevékenységének azonnali szüneteltetésére, megszüntetésére, amennyiben a
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szabályzatban foglaltakat megszegik, és veszélyeztetik a tűzvédelmi szempontból
biztonságos működést.
• A szabadtéren megrendezésre kerülő rendezvények esetén, alapesetben a rendezvény
főszervezője a felelős döntéshozó.

Tűzvédelmi feladatok
Rendezvényszervező, Főszervező feladatai
• Felelős a tűzvédelemmel kapcsolatos rendeletekben előírt tűzvédelmi tevékenység
átfogó irányításáért, az előírtak végrehajtásának, megtartásának ellenőrzéséért.
• Gondoskodik arról, hogy a szabályzatban meghatározott feladatok ellátását – a tűzmegelőzés és
tűzoltás területén – a Szervezők saját hatáskörükben és területükön elvégezzék.
• Gondoskodik az adott szabadtéri területen, a jogszabályokban, nemzeti szabványokban, illetőleg a
szakhatóság által kiadott tűzvédelmi határozatokban meghatározott tűzvédelmi felszerelések,
berendezések, tűzoltó készülékek, technikai eszközök meglétéről.
• Tervezés során felszólítja a tervezőt – a létesítés tűzvédelmi szabályainak fokozott érvényesítésére
–, általános érvényű tűzvédelmi előírás hiányában, illetőleg esetleges eltérésnél előzetes
konzultációt végeztet az illetékes tűzvédelmi hatósággal.
• A telepítés során a tőle elvárható módon, vagy felelős helyszíni döntéshozója, vagy tűzvédelmi
felelőse által ellenőrzi a kialakítandó installációkat, azok beépítettségét, a használandó
berendezések, eszközök megfelelőségét.
• Betartatja a szabályzatban és a hatályos jogszabályokban megfogalmazott tűzvédelmi
és tűzmegelőzési elvárásokat.
A Szervező kötelezettségei
• A sátortábor létesítményeit az eredeti, rendeltetésnek megfelelően, az általános érvényű
tűzvédelmi előírások betartásával szabad használni, módosítás esetén a felelős döntéshozóval
kell egyeztetni.
• A Szervező köteles tevékenységét úgy végezni, hogy azzal se a tábor területén, se annak
környezetében, se más környezetben tevékenykedő, tartózkodók egészségét, testi épségét
ne veszélyeztesse.
• A Szervező köteles a vonatkozó jogszabályban meghatározottakon kívül a szabályzatot megismerni,
betartani.
• A területén észlelt tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét (a sikerrel eloltott tüzeket is)
köteles haladéktalanul jelezni: a felelős döntéshozónak és a Tűzoltóságnak.
• A területén keletkező tűz esetén köteles a vonatkozó jogszabályokban és a házirendben
meghatározott módon eljárni, a területén és a veszélyeztetett területen tartózkodók épségéért és
a vagyoni kár enyhítéséért minden tőle elvárhatót megtenni.
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• Köteles a sátortáborra vonatkozó tűz- és munkavédelmi használati szabályokat ismerni és
megtartani.
• Köteles a veszélyeztetett területen található, annak védelmét biztosító tűzvédelmi eszközök
(kézi tűzoltó készülékek, stb.) helyét és kezelési módját ismerni.
• Gondoskodnia kell a kijáratok, vészkijáratok és a menekülési utak, a tűzvédelmi felszerelések, a
közművek nyitó- és záró szerelvényeinek, a villamos leválasztó kapcsolók és főkapcsolók szabad
megközelítéséről.
• A tűzvédelemmel összefüggő tiltó rendelkezések és a szabványos jelzőtáblák tiltásának
maradéktalan betartása.
• A tűzvédelmi oktatáson, képzésen és továbbképzésen, a tűzvédelmi gyakorlatokon való részvétel
• Az általuk felismert vagy tudomásukra jutott tűzvédelmi szabálytalanságoknak a felelős
döntéshozójának tudomására hozása.
• 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.
• Tűz esetén követendő magatartási normák megismerése és begyakorlása.
• A tűzeset helyszínének változatlan állapotban történő megőrzése, a tűzvizsgálat
lefolytatásának elősegítése.

Tűzvédelmi oktatás
• A rendezvény szervezője köteles gondoskodni a munkavégzésben résztvevők
tűzvédelmi oktatásáról.
• Olyan egyént, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkezik, az
adott tevékenységgel nem szabad foglalkoztatni.
• Az oktatás befejezését követően az oktatottat 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
egyén köteles részt venni.
• Az oktatás megtartását az oktatott aláírásával köteles igazolni.
• Az oktatásról készült jelenléti ívet a tűzvédelmi irattartóban kell tárolni.
• A tűzvédelmi oktatások végrehajtását Tűzvédelmi Oktatási Naplóban kell rögzíteni (minta mellékelve).
Az oktatáson elhangzottak tudomásulvételét az oktatottaknak aláírásukkal kell igazolni.

• Rendkívüli oktatást kell tartani tűz keletkezése után, ha az oktatás tanulságul szolgálhat.
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• Oktatást csak az arra jogosultsággal rendelkező személy tarthat.
Útvonalak, megközelítés, eltávolodás • Szabadtéri rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és
biztonságos menekülés, menekítés érdekében menekülési lehetőséget kell biztosítani.
• 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 szabadtéri rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége
legalább 2,5 méter kell, hogy legyen, a tábor kialakítását ezen szabály figyelembevételével kell
végezni. • Menekülési útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható.
• Menekülésre nem vehető figyelembe 25%-nál meredekebb lejtő, emelkedő és olyan
terület, amelynek esetében a gyalogos közlekedés lehetősége korlátozott.
• A “közösségi” vendéglátó sátor kijárata előtt a szabadtéren, a kijárat szélességének megfelelő
méretben, de legalább 3 méteres szakaszon és minimum a kijárattól mért 10 méter távolságon belül
nem helyezhető el kiürítést akadályozó szerkezet, berendezés, anyag.
• A raktározásnál a helyiség mérete alapján megfelelő legalább 1,1 m szélességű utat kell biztosítani.
• Az építményben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét,
nyílásait, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat,
ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

Biztonsági, Menekülési jelzések
• A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát – a napnyugta utáni időszakban is
látogatható rendezvény esetén – világító, megvilágított 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.
• Biztonsági jel lehet kívülről vagy belülről megvilágított jel, amely legalább a vonatkozó műszaki
követelményben meghatározott ideig és mértékben alkalmas a céljának megfelelő fény
kibocsátására.
• A tábor bejáratánál, az érintett szabadtéren tiltó jellel kell jelölni
- a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát,
- a dohányzás tilalmát.
• Biztonsági jelek legkisebb mérete 1.200 x 600 mm.
• Olyan sátrak esetén, melynek a belsejében történik a vendéglátás, legalább a kijáratoknál el kell
helyezni jelzést, illetve amennyiben a nyitási pont nem rögzített akkor a fedés széleit eltérő
színnel kell jelölni.
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• A Tűzoltóság hívószmát a terület bejáratánál (Szabadság utca felöli oldal) és a “közösségi sátor”
bejáratánál jól látható módon ki kell írni.
Világítás • A “közösségi” sátorban napnyugta utáni időszakban a világítás biztosított, a
környező faluban közterületi világítás üzemel.

Elektromos energiával történő ellátás
• A Rendezvényszervező köteles gondoskodni a területén az elektromos rendszer megfelelőségéről, az
általa használt kábelek, elektromos elosztók szabványosságáról és megfelelő állapotáról.

• 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.
Tűzoltó készülék • A Szervező köteles gondoskodni az általa felügyelt, tulajdonolt tűzoltó eszköz
megfelelőségéről, működőképességéről, nyílvántartásáról (a mellékelt tűzoltó készülék nyílvántartási
lapon)
• A vendéglátó egység (büfé) védelmére minden megkezdett 100 m2 után 1 db 34A, 183B
C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

Üzemelési rend
Vendéglátó egység
• 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 nyitvatartás 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.
• Villamos melegítőt (tea-, kávéfőző, főzőlap) szükség esetén csak "nem éghető" anyagú
alátét alkalmazásával szabad használni.
• A melegítő berendezések elhelyezésénél figyelmet kell fordítani arra, hogy a környezetükben lévő
tárgyakat ne melegítsék fel azok gyulladási hőmérsékletére.
• Munka befejezése után a helyiségből utolsónak távozó személy köteles meggyőződni arról, hogy
nincs-e olyan körülmény, mely tűz előidézője lehet. (helyiség, berendezések áramtalanítása)
• Oljasütőket dőlés, borulás ellen biztosítani kell, az olaj, zsír kigyulladásakor történő oltási
technikákat kiemelten kell kezelni a tűzvédelmi oktatás alkalmával, valamint javasolt
oltótakaró készenlétben tartása is (EN 1869).
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Sátrak, ponyvaszerű építmények
• Dohányozni TILOS!
• A helyiségben tűzveszélyes folyadékot tárolni TILOS!
• A rendezvény során keletkezett éghető hulladékot a szemetes kosárba/zsákba kell gyűjteni
és lehetőség szerint minden nap végén el kell a területről szállítani.
• Elektromos berendezéseket felügyelet nélkül működtetni TILOS!
• A helyiségből utolsónak távozó személy köteles meggyőződni arról, hogy nincs-e olyan
körülmény, mely tűz előidézője lehet.
• A területre elhelyezésre kerülő tárgyak, eszközök nem korlátozhatják a kijáratokat, a sátrakban
a közlekedő útvonalak minimális szélessége 1,1 méternek kell lenni.
• A ponyvaszerkezetű építmények kijáratainak számát és a kijáratok szélességi méretét úgy
kell kialakítani, hogy az
• a) a B-s2, d0 követelményt teljesítő ponyvahéjazat esetén 4 perc,
• b) a C-s2, d0 követelményt teljesítő ponyvahéjazat esetén 2 perc,
• c) egyéb ponyvahéjazat esetén 1 perc alatt kiüríthető legyen.
• Világításra a ponyvaszerkezetű építményben csak villamos energia alkalmazható. A
ponyvaszerkezetű építményeken belül elhelyezett villamos berendezéseket úgy kell kialakítani, hogy
azok központilag és szakaszosan is leválaszthatók legyenek.
• A ponyvaszerkezetű építményekben biztonsági világítást, valamint kívülről vagy belülről
megvilágított menekülési jeleket kell elhelyezni.
• A ponyvaszerkezetű építmények egyéb építményektől való tűztávolsága
• a) a B-s2, d0 követelményt teljesítő ponyvahéjazat esetén legalább 10 méter,
• b) a C-s2, d0 követelményt teljesítő ponyvahéjazat esetén legalább 12 méter,
• c) egyéb ponyvahéjazat esetén legalább 14 méter.
• Kiürítésre figyelembe vehető a menekülés irányába nyíló ajtó, valamint az üzemelés alatt
állandóan biztosított nyílásfelület.
• A kijáratoknál küszöb, szintkülönbség vagy bármilyen biztonságos haladást akadályozó kialakítás
nem lehet. • Ideiglenes építmények villámvédelmét a hatályos jogszabályok alapján kell kialakítani.

Dohányzás
• A sátrakban a dohányzás szigorúan tilos!
• Dohányozni nem szabad ott, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. A dohányzási tilalmat
nemzeti szabványban meghatározott táblával, illetőleg piktogrammal kell jelölni.
11/25

• Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az
tüzet vagy robbanást okozhat.
• A dohányzásra kijelölt helyen, valamint ott, ahol egyébként a dohányzás megengedett, megfelelő
számú, nem éghető anyagból készített hamutartót vagy vízzel töltött edényt kell elhelyezni.
• Hamutartók tartalmát éghető anyagból készített (papír vagy műanyag kosár) tárolóba üríteni TILOS!

Raktározás és tárolás szabályai
• Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghető anyaggal, 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.
• 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 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 keletkezet hulladékot szükség szerint, de legalább naponta el kell távolítani.

Tűzriadó, szükséges teendők
Rendkívüli esemény
Minden olyan, az átlagostól jelentősen eltérő esemény, körülmény, mely a területen tartózkodó
személyek életét, testi épségét, vagy az itt található anyagi javakat tekintve súlyos következményekre
vezetett, vagy reális esélye van annak, hogy vezetni fog és ezzel a működésében komoly zavart okoz.
A védekezés lehetőségei
Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban szereplők figyelembe
vétele a kialakítás-létesítés során és a rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi előírásokban
meghatározottak betartása.
Megelőzési javaslatok
• az aljnövényzetet le kell kaszálni
• a területen dolgozók figyelmét oktatás keretein belül fel kell hívni a tűzmegelőzési irányelvekre
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Tűz keletkezése
Dohányzás vagy nyílt láng használatának nem kellő körültekintéssel történő használata:
• a száraz növényzet, hulladéktaroló, berendezési tárgy meggyulladása, és gyors
elterjedése illetve átterjedése építményre, berendezésre, járműre,
• a szabad tűzön történő ételkészítés során a kiszolgáló pavilon, sátor
konyhaterének meggyulladása.
Elektromos meghibásodás:
• Kiépített elektromos vezetékhálózat, vagy berendezés meggyulladása.
A tűz észlelése, riasztás
Az észlelő személy feladatai
• a környezetben tartózkodók riasztása (hangos kiabálással)
• a döntéshozók értesítése riadóláncon keresztül
• a hivatásos tűzoltóság értesítése telefonon (hívószám: 105)
Kiürítés folyamata
• Kiürítés megindulása utasítás alapján történhet! Kiürítést, a Felelős
rendezvényszervező rendelhet el!
• Kijáratok elérése: Szabadtéren megrendezésre kerülő rendezvény esetén, a
veszély helyszínétől való eltávolodás az elsődleges feladat.
• Befogadó helyre történő menekítés: Szélsőséges időjárási viszonyok esetén a
rendezvényszervezője dönti el, a körülmények figyelembevételével a „Befogadó helyre”
történő menekítést. • A gyülekezőhely elérése legyen nyugodt folyamatos mozgással történő.
• Várakozás: A gyülekező helyen történő várakozás során figyelemmel kell kísérni a társak
és a vendégek pszichés és fizikai állapotát. A biztonsági személyzet utasításait be kell tartani!
• Hatóság megérkezéséig és megérkezése utáni teendők: A terület átjárhatóságát,
megközelíthetőséget biztosítani kell, a kiérkező hatóság vezetőjét tájékoztatni kell a körülményekről.
Készen kell állni, az általa meghatározott feladatok végrehajtására.
Tűzoltás
• A tűz oltása állampolgári kötelesség!
• amennyiben a tűz észlelőjének megítélése szerint, képes a saját élete és testi épsége
veszélyeztetése nélkül az elhárításra, akkor a tűz oltásának megkezdése, lokalizálása és a terjedés
megakadályozása bármely alkalmas módon (letakarás, kézi tűzoltó készülék vagy víz használata, a
közelben levő, még nem égő éghető anyagok eltávolítása)
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• a személyzet a tűzriadó terv, tűzvédelmi ismereteik és gyakorlati tapasztalataik alapján,
ilyen helyzetekben előnyt élveznek és ezáltal elvárt részükről a felelős, nyugodt magatartás

A rendezvényen kialakított döntéshozatali struktúra
FELELŐS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ – legfelső döntéshozó
▲
SZERVEZŐK, BIZTONSÁGI ŐR
Helyszíni felelős döntéshozó: Felelős helyszíni főszervező
Felelős helyszíni döntéshozó feladatai
• a meteorológiai állomással történő kapcsolattartás (Szélsőséges időjárási körülmények esetén
Bódvarákó szolgál ideiglenes befogadóhelyként a tábor résztvevőinek számára.)
• tájékoztatja a személyzetet feladataikról, kötelességeikről, a hatályos jogszabályoknak megfelelően

• megköveteli a területen használt berendezések megfelelő műszaki állapotát
• ellenőrzi az előírtak betartását és betartatását
• rendkívüli esemény bekövetkezte esetén dönt a kiürítésről és meghatározza a további
feladatokat (pl. közművek elzárása)
• kiürítés esetén koordinál
• segíti a kiérkező tűzoltóság munkáját, az általuk kiadott utasításokat végrehajtja
Szervezők feladatai (a helyszínen munkát végző személyek)
• aktívan részt vesz a tűzmegelőzésben úgymint:
a) közlekedési, menekülési útvonalak szabadon tartása.
b) tüzet okozó, vagy tűzveszélyes tevékenység azonnali jelzése a felelős vezetőnek
• tűz, vagy rendkívüli esemény észlelése esetén azonnal jelzi a felelős vezetőnek és a személyzet
azonos területen feladatot ellátó tagjainak /szóban és-vagy kommunikációs eszközön/.

• kiürítés elrendelése esetén higgadtan, de határozottan irányítja, segíti a vendégeket a kiürítési
tervben meghatározottak alapján
• tűz esetén a saját testi épségét nem veszélyeztetve megkezdi - megkísérli a tűz oltását
• a gyülekezőhelyre történő megérkezés után társainak és a vendégek meglétét ellenőrzi, hiány
esetén jelzi
• a várakozó vendégekkel tartja a kapcsolatot
• segíti a kiérkező tűzoltóság munkáját, az általuk kiadott utasításokat végrehajtja
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Külsős szerződéses vállalkozások (a területen a rendezvénnyel kapcsolatban munkát
végző munkavállalók)
• a rendezvénnyel kapcsolatban alávetik magukat a felelős személyek utasításainak
• rendkívüli esemény esetén, a munkaterületükön a tűzmegelőzési, tűz továbbterjedésének
lehetőségét erősítő tárgyak eltávolítási, megközelíthetőséget akadályozó tárgyak eltávolítási
feladatait ellátják
• segíti a kiérkező tűzoltóság munkáját, az általuk kiadott utasításokat végrehajtja
Általános szempontok
• A kiürítés elrendelését követően a kiürítés alatt végéig folyamatos tájékoztatást kell nyújtani a
menekülési útirányokról, azok igénybevételének lehetőségéről.
• A kiürítés elrendelését követően, a biztosító csoportok segítik a tömeg zavartalan,
akadálymentes kijutását a területről.
• A kiürítésben résztvevő szervek beosztottai folyamatosan figyelemmel kísérik, hogy a kiürítés során
súlyos személyi sérülés esetén a sérült személyt kiemelik a tömegből és intézkednek (jelentést
tesznek a biztosításvezető felé) az egészségügyi ellátására.
Személyek mentése pánikmentesen
• Rendezvény kiürítésének elrendelése esetén, a területen tartózkodó vendégeket hangosbemondón
keresztül értesíteni kell a kialakult helyzetről, és fel kell őket szólítani a terület gyors elhagyására.

• A rendező személyzet azonnal kezdje meg a kiürítés lebonyolítását, és szükség esetén növelje
meg a kijárat szélességét a gyorsabb kijutás érdekében.
• A mentés, ill. kiürítés teljes ideje alatt tájékoztatást kell adni a menekülés lehetséges irányairól.
• Értesítése a katasztrófavédelem képviselőjének, hogy a kimenekítést követően meghatározott
gyülekezési pontokon a tömeg ellátásra kerüljön
• Értesítése a Rendőrségnek, hogy a közrendet és a közbiztonságot a magánterületről
kimenekített személyek esetében biztosítani tudják
• A kiürítés ideje alatt a rendezők kiemelt feladata a mozgásukban korlátozott (gyermek)
ill. cselekvőképtelen személyek mentésének megsegítése.
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Kiürítés számítás
Közösségi sátor
X2

20m

Büfé

X3
40m

A sátor szabad alapterülete:

350 m2

A maximális létszám:

650 fő

Létszámsűrűség:

1,9 fő/m2

Vízszintes átlagos haladási sebesség:

11,45 m/min

Füves terület, zöldterület haladási sebesség korrekció:

0,9

A kiürítés megengedett időtartama:

2 min

A kijáratok szélessége:

x1 = 8m / x2 = 2,5 m / x3 = 2,5 m

A sátor kiürítésének időtartama az útszakaszok hossza alapján:
t=s/v
t

perc

1,9

s

méter

20

v

méter/perc

10,305

normaidő

perc

2

MEGFELELT!
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10m
X1

A sátor kiürítésének időtartama az ajtó átbocsátó képessége alapján:
t= N / kx
t

perc

1,20

N

fő

650

k

fő/méter/perc

41,7

x

méter

13

normaidő

perc

2

MEGFELELT!

A rendezvényterület kiürítése, a veszély forrásától történő eltávolodás (40 méterre)
Megengedett normaidő: 4 min
t = s/v = 40/25,02= 1,6 min
1,6 + 1,16 = 2,76 min
MEGFELELT!

A sátortábortól és az ott található esetleges veszélyforrástól minden irányba szabadon el lehet
távolodni, mivel a terület körülkerítetlen, így a létszámsűrűség már pár méterre történő eltávolodás
után 0,5 fő/m2 érték alá csökken.
.
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Tűzoltási technikák
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Oktatási Tematika
(1) A rendezvény bemutatása, az egyes helyszínek ismertetése, tűzcsapok-, tűzoltósági
felvonulási területek-, tűzoltókészülékek helyének ismertetése
(2) A szabályzat jelentőségének ismertetése
(3) Felelős döntéshozók bemutatása, kiürítés elrendelésére utasítást adó személyek hatóságok
nevesítése - Felelős szervező, hatóságok
(4) Az egyes közreműködők szerepe, feladatuk rendkívüli esemény bekövetkeztekor,
(5) Menekülési útvonalak jelzésük, Vészkijáratok jelzésük, szabályok
(6) Munka-és tűzvédelmi szempontú veszélyforrások ismertetése a helyszínen elektromos
berendezések, nyílt láng, csúszás-, botlás-, dőlés veszély, veszélyes anyagok...
(7) Tűzről kialakulásának feltételei, fajtái az éghető anyagok alapján, terjedése, természeti
katasztrófák (szél, vihar, víz, meleg, földrengés), rendkívüli esemény
(8) Tűzvédelem, tűzmegelőzés általános szabályainak ismertetése
(9) Tűzjelzés módja, kezdődő tüzek, oltási technikák
(10) 6kg-os ABC porral oltó berendezés szemléltető bemutatása

20/25

21/25

Tűzvédelmi Oktatási Napló
Dátum: …………év………………hónap……………nap
Helyszín megnevezése: ……………………………………………………………….
Tárgy: ……………………………………………………………….
Oktatási tematika:

Alulírott elismerem, hogy a munkám végzéséhez szükséges tűzvédelmi oktatásban részesültem, a
munkavégzésre vonatkozó előírásokat megismertem azt a munka végzése során megtartom.
sorszám

név

munkakör

…………………………………………
oktatást végző aláírása
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út (földút)

rendezvénysátor

WC

sátorozási terület

zuhany

liget, facsoport
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EÜ sátor

