TŰZRIADÓ TERV
A Tűzriadó Terv rendeltetése és célja:
A szórakozóhely területén vagy közvetlen közelében előforduló tüzek oltása, a káresetek,
vészhelyzetek, mentő-, tűzvédelmi feladatok végrehajtása:
- a tűz azonnali és szakszerű jelzése a Tűzoltóság felé
- a dolgozók, vendégek, intézkedésre jogosult vezetők riasztása, értesítése
- a keletkezett tűz eloltására szervezett szakszerű intézkedések megtétele, tűz esetén tanúsítandó
magatartás
- az élet és az anyagi javak védelme, a mentési feladatok biztonságos irányítása, végrehajtása
- a területen levő tűzoltó eszközök, készülékek, ismertetése, szakszerű alkalmazása
- a veszély helyzetbe került személyek eltávolítása, a mentési rend végrehajtása, indokolt esetben
a mentők vagy egyéb szervek riasztása
- tűzoltásvezető megfelelő tájékoztatása, a Tűzriadó Terv átadása, részére egyéb felvilágosítás
adása
- a tűzesetek utáni feladatok elvégzése, a helyszín biztosítása, tűzesetek kivizsgálása.
1) A végrehajtással kapcsolatos feladatok:
A Tűzriadó Tervben elrendelt feladatokat minden dolgozónak, vendégnek ismernie kell a rá vonatkozó
mértékben. A bejelentési, jelzési kötelezettség mindenkor a tüzet észlelőt, saját erőből eloltott tűz
esetén a kft. ügyvezető igazgatóját terheli.
A Tűzriadó Terv 1-1 példányát a tűzvédelmi feladatokkal megbízott személynél és a biztonsági
szolgálati szobában állandóan hozzáférhetően, napra kész állapotban kell tartani. A dolgozók,
vendégek Tűzriadó Tervvel kapcsolatos feladatait az időszakos, kötelező tűzvédelmi oktatás keretén
belül kell tudatosítani, ill. a 30/1996 (XII. 6.) 4. § 3-as bekezdése alapján évente gyakoroltatni, s annak
eredményét írásban rögzíteni kell.
A Tűzriadó Terv csak az érintetteknek adható ki:
- tűzoltásvezetőnek
- tűzvédelmi hatóság ellenőrzést végző tagjának.
A tűzoltási feladatokat mindig az aznap dolgozók, vendégek látják el.
A kár helyszínét a tűzvizsgálat vezetőjének intézkedéséig változatlanul kell hagyni. A berendezési
tárgyakat elmozdítani, a takarítást megkezdeni tilos! Az épületben folyó tevékenységek megindítása
csak a tűzoltásvezető ill. tűzvizsgáló rendelkezése alapján lehetséges.
2) Kiürítési rend
Tűzjelzés riasztás elhangzása után a dolgozóknak, vendégeknek - ha életük veszélyeztetése nélkül a
tűzoltás érdekében már nem tudnak semmit tenni - el kell hagyniuk a területet és fegyelmezette a
szabadba kell vonulniuk.
3) Tűzjelzéssel kapcsolatos feladatok
Az a dolgozó, vendég aki a szórakozóhely területén (vagy közvetlen közelében) tüzet, vagy annak
veszélyét (füst, láng, robbanás stb.) észleli, ill. arról tudomást szerez, köteles azt késedelem nélkül, a
legrövidebb időn belül a rendelkezéseknek megfelelően:
A riasztás csengővel és élőszóval történhet. A külföldi vendégek miatt idegen nyelven is kell jelezni.
- élő szóval (TŰZ VAN! kiáltással ) a közelben tartózkodóknak jelezni
- a városi telefonon az Önkormányzati Tűzoltóság felé a 105-ös telefonszámon jelezni
(város, utca, házszám, hol van a tűz, mi ég, mi van veszélyeztetve, van-e életveszély,
ki, milyen számon jelezte a tüzet). A Tűzoltóság hívószámát és a jelzés adatait minden
fővonalú telefonkészülék mellé ki kell függeszteni.
- ha telefon nem áll rendelkezésre, akkor "Tűz van" kiáltással jelezze a közelben
tartózkodóknak, vagy személyesen menjen olyan helyre, ahonnan jelezni tud a Tűzoltóság felé
- aki nem vagy késedelmesen jelzi a tüzet, annak jelzését akadályozza, hamis tűzjelzést ad,
szabálytalanságot követ el, ezért ellene szabálysértési feljelentést ill. tűzvédelmi bírságot lehet
kiszabni.

Tűzoltóság felé történő tűzjelzés esetén a telefonba az alábbiakat kell elmondani (Tűzoltóság
hívószáma: 105) :
- tűzeset pontos helye: Esztergom, Helischer út 5. Sportalsó/Sportcsarnok
- hol van a tűz (fsz, stb.)
- mi ég, milyen terjedelmű a tűz, van-e a helyiségben gázvezeték
- életveszélyben vannak-e személyek (tartózkodik-e valaki a helyiségben, kb. hány fő, a
kiürítés megtörtént-e)
- mit veszélyeztet a tűz
milyen terjedelmű a tűz, kb. hány m2 alapterületű az a helyiség, ahol a tűz van, az épület
rendeltetése, szintjeinek száma
- a távbeszélő állomás száma, ahonnan a tűzjelzés történik, tüzet jelző neve
- a tűzjelzés időpontját (nap, óra, perc).
A tűz jelzésekor a fentiek kiegészítésére a Tűzoltóság kérdéseket tehet fel, melyre jelzésadó (ha tud)
türelmesen válaszoljon, mert ez a Tűzoltóság riasztását befolyásolja.
4) A biztonsági szolgálat, rendezvény felelős feladata
A helyiségek kulcsait előkészíti.
A riasztást követően minden kijárati ajtónál az ott lévő biztonsági szolgálatot ellátó személy kinyitja
az ajtókat teljes szélességben és nyitott állapotában rögzíti azokat. (a rendezvények megtartása előtt
személyre szólóan ki kell adni erről is a feladatot, a szolgálatot ellátok aláírásukkal ismerjék el a
teendőket)
A szórakozóhelyen levő személyek felszólítása a terület elhagyására úgy történjen, hogy adjon
tájékoztatás, merre lehet a területet elhagyni. A pánik keltést kerülni kell!
A tűz közelében lévő területre be- és kimenő (idegen) személyek nevének és időpontjának feljegyzése.
A helyszínre érkező tűzoltók (egyéb mentő szervek) munkájának helyismerete és egyéb
vonatkozásban való segítése, felszólításra a tűzriadó terv átadása. A tűzoltás vezetője intézkedésének
végrehajtása.
Indokolt esetben riasztani kell:
Mentők
104
Rendőrség
107
Ha a tüzet a Tűzoltóság kiérkezéséig eloltották vagy elaludt, ezt a körülményt azonnal jelezni kell a
Tűzoltóságnak.
5) Vezetők riasztása
A tűzesetről értesíteni kell a vezetőt.
ügyvezető ………………….. .
üzletvezető: …………………………..

Munkaidőn kívül
Tel.: …………………..
Tel.: ……………………

6) Tűz esetén tanúsítandó magatartás
Tűz esetén a tűzjelzésében, továbbá a tűzoltási tevékenységben, a mentési munkában - amennyiben
életveszéllyel nem jár - minden dolgozó, vendég köteles részt venni.
1. A tüzet először észlelő haladéktalanul riasztani köteles a tűzoltóságot.
2. A szórakozóhely vezetőnek, vagy helyettesének, a biztonsági szolgálat vezetőjének fel kell
szólítani az szórakozóhelyen tartózkodókat, hogy hagyják el a területet, ha még nem történt meg a
tűzoltóságot is értesíteni kell.
3. Az érintett terület kiürítése, elhagyása higgadtan, fegyelmezetten, pánikkeltés nélkül.
Életveszély esetén elsősorban a veszélyeztetett személyek mentése, biztonságba helyezése.
4. A helyiségekbe történő bejutás biztosítani kell.
5. A rendelkezésre álló eszközökkel a tűz oltásának megkezdése, a tűz fészkének megkeresése.

6. A tűzoltás megszakítás nélküli folytatása a tűz teljes eloltásáig ill. - amíg életveszély nélkül
lehetséges - a Tűzoltóság beavatkozásáig.
7. Elektromos tűz esetén első teendő a feszültségmentesítés.
8. Tűztől távol tartani a kíváncsiskodókat.
9. A tűzoltóság megérkezése után a tűz színhelyén az oltással, vagy a tűz esetleges tovaterjedésének
megakadályozásával kapcsolatos segítés. Tájékoztatni kell a tűzoltókat arról, hogy a ki és
mi van veszélyben, mi és hol ég, van-e robbanásveszélyes anyag a helyiségben, hol található
a tűzcsapok, hol lehet áramtalanítani, a gázt elzárni, a helyiségbe bejutni.
10. Tűz esetén csak azok maradjanak a vendéglátóhely területén, akik a tűz oltásával vagy a személyek
kimentésével foglalkoznak, a többi dolgozó, vonuljon biztonságos helyre.
11. A tűzoltók megérkezése után az egység parancsnoka által adott utasításokat maradéktalanul
végre kell hajtani.
7) Tűzeset utáni feladatok
A tűzoltásban résztvevők a tűz eloltása után, az igénybevett tűzoltóeszközöket, készülékeket stb.
szereljék vissza és az elhasználtakat egy helyre gyűjtsék össze, az elhasznált készülékek, felszerelések
cseréjét meg kell tenni.
A tűzeset utáni hatósági vizsgálatban a résztvevőknek minden segítséget meg kell adni és az általuk
kért adatokat rendelkezésükre kell bocsátani. A vizsgálatban az ügyvezető igazgatónak, vagy
helyettesének kell részt vennie.
A tűz eloltása után a helyszínt a tűzvizsgálat lefolytatásáig változatlanul kell hagyni, a helyreállítást
csak a tűzvizsgáló engedélye után lehet megkezdeni. A tűz és tűzoltás körülményeit a tűzvédelmi
felelősnek jkv.-ben kell rögzíteni.
8) A szórakozóhely általános jellemzése:
A Sportalsó szórakozóhely az Esztergom, Helischer út 5. szám alatti Sportcsarnok épületében
található. A szórakozóhely belső téri, pincekocsma, klub jellegű. A vendégtérben pultoknál
történik a kiszolgálás, asztalok és székek is vannak. A terem végében egy dobogós kialakítású
színpad van. A menekülési útvonal döntően a bejárat felé, valamint a pult mögötti a hátsó
vészkijárat felé történhet.
A maximális létszám a kiürítési számítás alapján.
A szórakozóhelyen 150 fő tartózkodhat a kiürítési számítás alapján.
9) Közműelzáró szerkezetek elhelyezése
Villamos főkapcsoló: a főbejárat előtér jobb oldalán,
10) Főbb veszélyforrások:
nagy létszámú, helyismerettel nem rendelkező szórakozni vágyó személy
csatolva:

Esztergom, 2017. November 10.

