NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB
TŰZRIADÓ TERV1
-2010-

Sárvár, 2010. szeptember 6.

Tűzriadó Tervet jóváhagyom:

……………………………

Intézményvezető

1a módosított 30/1996 (XII.6.) BM rendelet 4.§-a alapján.

Tűzjelzés:
1) A helyszíntől függő lehetséges módozatok:
a.

Tűzoltósághoz
• Telefonon: 105;
2) A szóbeli jelzés során közölni kell:
- A tűzeset, káreset pontos helyét (címét)
- Mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve
- Emberélet van-e veszélyben
- A jelző nevét, a jelzésre használt távbeszélő számát
3) Riasztás- Kiürítés -Tűzoltás:
A környezetben tartózkodókat tűzilármával riasztani kell, majd ezt követően a következő
feladatokat kell végrehajtani:
•

A létesítmény összes dolgozója a tűzriadó jelére az általa használt berendezéseket,

feszültségmentesíti, majd a veszélyeztetett területre siet.
•

A dolgozók legfontosabb feladata az életmentés. A veszélyeztetett területről –

tűzszakaszról,- a személyeket el kell távolítani. A mentési munkák irányítója és az egyes
részlegek mentésirányítója közt a kapcsolatot egy, ezzel a feladattal megbízott dolgozó tartja.
A tűz alkalmával minden dolgozó, köteles:
•

ha a tűz mérete és terjedésének gyorsasága engedi, a készenlétben tartott tűzoltó

készülékekkel életkorának, egészségi, fizikai állapotának megfelelően a tőle elvárható
személyes részvétellel a tüzet eloltani, a tűz terjedését akadályozni,
•

A helyiségekben tartózkodókat a menekülésben segíteni az ott tartózkodókat

megnyugtatni;
•

a legközelebb eső kijárathoz vezető utat ismerni, tűzriadó alkalmával

(amennyiben a tűzeset helye engedi) ha lehetséges arra menekülni,
•

A helyiségeket a körülményekhez képest nyugodtan, pánik nélkül a legrövidebb

útvonalon elhagyni; - a menekülési útvonalat jelölő alaprajz, illetve a menekülési
útvonalat jelölő irányfények, táblák alapjánTűzoltás

•

A tűz oltását késedelem nélkül –az adott helyzetnek megfelelően- meg kell kezdeni. Tilos és

életveszélyes bármilyen villamos berendezés, továbbá tűzveszélyes folyadék tűzének vízzel történő
oltása.
•

A tűz oltását –amíg életveszély nélkül lehetséges- megszakítás nélkül folytatni kell. Arra kell

törekedni, hogy a tűz terjedését megakadályozzák. Ezt tehetik tűzoltó készülék használatával az
éghető anyag eltávolításával.
•

Ki kell jelölni egy vagy több személyt , hogy tűz esetén a 105 telefonszámon értesítése az

illetékes tűzoltóságot, illetve gondoskodjon arról, hogy a tűzoltók akadálytalanul bejuthassanak
az épületbe (ajtónyitás, információ átadás).
•

A munkacsoportokban egy vagy több személyt ki kell jelölni a tűzoltó készülékkel történő

beavatkozás megkezdésére, az áramtalnításra és a gázelzáró elzárásra, illetve a tűz
továbbterjedésének megakadályozására. (a környezetben az éghető anyagok eltávolítása)

Tűzoltásban résztvevő személyek feladatai:
•

A rend fenntartásáért és a létesítmény kiürítésért felelős:
…………………………………………..……………………………
•

Az épület feszültségmentesítésért, gázelzárásáért, és a tűzoltóság értesítésért felelős:
……………………………………………………….…………………

•

Ha sérülés történt az elsősegélynyújtásért felelős:
………………………………………………………………..………

•

A tűzoltóság kiérkezéséig a tűzoltásért felelős:
…………………………………………………………………………

•

A tűzoltóság kiérkezéséig a tűzoltásért felelős(ök):
…………………………………………………………………………

4) A munkahelyi dolgozók feladatai:
•

Ismerniük kell:

a. Az ajtók, kapuk kulcsait, azok elhelyezésének helyét hovatartozását.

b. A létesítmény területén lévő közlekedési utakat, helyiségek rendeltetését, bennük lévő
alapanyagok és késztermékek tűzvédelmi szempontból jellemző tulajdonságait.
c. Az épületek áramtalanítási helyét-, és módját.
d. A közművek – víz, gáz – főelzáróinak helyét.
e. A létesítmény területén lévő tűzoltóvízforrások helyét.
f. A létesítmény területén lévő tűzoltó készülékek használatának módját.
g. A létesítmény tűzvédelmi berendezések (telefon 105) berendezésének használatát
•

Tűz esetén teendő feladataik: Tűz észlelése után azt haladéktalanul jeleznie kell a 105-ös
telefonszámon a tűzoltóságnak. A jelzést követően a létesítmény főbejáratának kapuját
ki kell nyitnia, és a helyszínre érkező tűzoltóság részére a szükséges információkat át
kell adnia.

5)

Tájékoztatás a kiérkező tűzoltók számára: (fontos) –helyszínrajz melléklet•

A létesítmény teljes területének áramtalanítását biztosító Tűzvédelmi Főkapcsoló
helye:………………………………………………………………

•

A létesítmény teljes területén a fő gázelzáró helye:
……………………………………………………………….………………………

•

Tűzoltó vízforrások helyei:

…………………………………………………………………………………………
6) Tűzoltás:
a.

A tűzoltással anyagmentéssel kapcsolatos munkák irányításának jogköre a

jelenlévők függvényében:
•

Ügyvezető

•

Üzletvezető
b.

A tűzoltást a helyszínre érkezők kötelesek megkezdeni, az e célra

rendszeresített tűzoltó készülékekkel, tűzcsapokkal.
c.

Az irányító személy feladatai a hivatásos tűzoltók kiérkezéséig:
•

A tűzeset helyének felderítése, a megtett intézkedések ellenőrzése, az

irányítás átvétele;
•

Az életveszélybe került személyek mentésének megkezdése;

•

Szükség esetén mentők értesítése;

•

•

Nagy értékű műszerek, eszközök mentése;

•

Veszélyes anyagok mentése;

•

Felvonulási terület és vízkivételi helyek biztosítása;

Az áramtalanítás megtörténtéről való meggyőződés;

• A gáz főcsap elzárására történő intézkedés;
• A tűzoltás megkezdése a rendelkezésre álló eszközökkel;
• Rendfenntartás biztosítása;
•

Kapcsolatfelvétel a tűzoltás vezetőjével, információ és tanácsadás;

7) Anyagmentés:
a.

Az irányító (tűzoltásvezető) utasítása szerinti területről a veszélyben lévő anyagokat,
berendezéseket el kell távolítani.

b.

Anyagmentés közben a külső és belső közlekedési utakat eltorlaszolni nem szabad.

c.

A tűzzel érintett és szomszédos helyiségből az anyagokat biztonságos helyre kell
eltávolítani.

A létesítmény területén el kell helyezni a menekülési útvonal feltüntetését tartalmazó
alaprajzot, melyen jelölve vannak a tűzvédelmi berendezések (tűzoltó készülék, stb.)
tűzvédelmi főkapcsoló. A tűzeset még abban az esetben, is jelenteni kell a közvetlen
vezetőnek ha kisebb jelentőségű volt, és azt a dolgozók eloltották.

8) Tűz esetén értesítendő személyek:
•

Intézményvezető

•

Klubvezető

A létesítmény tűzriadó tervét a pultnál a helyszínrajzot pedig a falon kell elhelyezni.

Kiürítés:
A kijárati utakon, a kijárati, vészkijárati ajtóknál és az egyes helyiségekből a kiürítési útvonalra
nyíló ajtóknál a vonatkozó szabvány szerinti menekülési útirányjelző rendszert kell kiépíteni,
mely a menekülő embereknek a teljes menekülési útvonal mentén folyamatos és következetes
vizuális információt közöl biztonsági jelek segítségével a kiürítés irányáról, figyelemmel az
esetleges alternatív útvonalakra is.
Az épület bármely pontján legalább egy menekülési útvonaljelző biztonsági jelnek minden

esetben láthatónak kell lennie. Menekülési útvonaljelzések szempontjából kiemelten kezelendő
területek:
a)

minden kijárati és vészkijárati ajtó

b) a folyosók minden kereszteződése minden irányból,
c)

minden irányváltoztatás,

d) bármilyen szintváltoztatás,
e)

a kötelezően előírt vészkijáratok,

f)

a menekülésre használható ablakok, valamint

g) a szabadba vezető utolsó kijárat (a mentésben közreműködők számára kívülről is!).

Sárvár, 2010. szeptember 6.

5. sz. melléklet
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
ZENEI RENDEZVÉNYEK FELELŐSÉNEK
1)

Kiemelt figyelmet kell fordítania tevékenysége végzése során a pánik helyzet
elkerülésére, ezért a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatait ismerni, és gyakorlatban is
alkalmazni tudnia kell.

2)

A rendezvény területén köteles minden olyan tűzveszélyes tevékenységet megszüntetni,
amely veszélyezteti az épület és a bent tartózkodó személyek biztonságát.

3)

A

rendezvény

megkezdése

előtt

meg

kell

győződni-e

a

berendezések

működésképességéről, és biztonsági megfelelősségéről.
4)


Ismernie kell:
a rendezvényeken használt üzemeltetési technológiai berendezéseit és azok
funkcióit;



A létesítmény területén lévő tűzoltó eszközök, felszerelések helyét és működését;

5)

Tűz esetén az irányításával valósul meg a zenés szórakozóhely kiürítése, ezért a
szükség esetén köteles a zenét leállítani, a világítást felkapcsolni, a helyiséget kiüríteni, a
pult alatt lévő tűzoltó készülékkel a tűz eloltásával megpróbálkozni, illetőleg a hő és
füstelvezetésről levegőutánpótlásról gondoskodni.

6)

Mielőtt a helyiséget elhagyta köteles meggyőződni, hogy a helyiségben nem
tartózkodik személy.

7)

Általános feladatai:



Gondoskodik az irányítása alatti területen a tűzvédelmi előírások érvényre jutásáról, a
tűzvédelmi felszerelések meglétéről, működésképességéről. Hiányosság esetén intézkedik
annak megszüntetésére, illetőleg értesíti az ügyvezetőt vagy helyettesét.



A munka befejezését követően az irányítása alatti területen ellenőrzi az áramtalanítás
elvégzését, és a rendezvény során keletkezett hulladék eltávolításának megtörténtét, a
közlekedési utak szabadon hagyásának biztonságát. Hiányosság esetén intézkedik annak
megszüntetésére.

Készült: 2 példányban
Sárvár, 2010. szeptember 6.
……………………………………………….

Ügyvezető
A fentiekben foglaltakat tudomásul veszem, és a létesítmény területén betartom, betartatom.
……………………………………………….
Biztonságért felelős személy

