Monor Városi Sportcsarnok
Biztonsági Terve
2200 Monor, Balassi utca 25. Hrsz.: 5219/5

Monor, 2018. 01. 05.

1. BEVEZETÉS
A Monor Városi Sportcsarnok, mint sport, kulturális rendezvények helyszíneként szolgáló épület/ingatlan
biztonsági terve a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.)
Korm. rendelet 8. §-a és az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM. Rendelet 207-218. §ai alapján került kidolgozásra.
A jelen dokumentum melléklete:
Az épületre vonatkozó tűzvédelmi szabályzatot és tűzriadó tervet.

2. ALAPADATOK
Az épület tulajdonosa
Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80.)
Tel/fax: 06-29-612-330, honlap: www.monorisportcsarnok.hu
Képviseletre jogosult: Rajki László ügyvezető
Rendezvény típusa
Monor Városi Sportcsarnok funkciójában sport és rendezvénycsarnok, így az épületben megrendezésre kerülő,
rendezvények típusa eltérőek lesznek: sport, kulturális, zenés - táncos rendezvények.
A rendezvények időpontja, helye, résztvevők száma
Programok: 2018. február 02-től folyamatos, rendszeres
Helyszín: 2200 Monor, Balassi Bálint utca 25. Hrsz.: 5219/5.
A Sportcsarnokban rendezett rendezvények, a sportcsarnok küzdőterén, a három különtermében, az előtérben és a
parkolókban kerülnek megrendezésre.
Az épület alapterülete: 3902,75 m2.
1-2. sz. melléklet - az épület alaprajza.
Tervezett résztvevők max. létszáma: zenés- táncos rendezvény alkalmával max. 1500 fő
3. A BELÉPÉS ÉS ELTÁVOZÁS RENDJE
A beléptető pontok
I. Be- és kijárat: Főbejárat (jegypénztár és irányítási pont)
II. Be- és kijárat: Dolgozói/ Sportolói bejárat
Üzemelnek: a Sportcsarnokban történő rendezvények idején.
Fellépők be- és kiléptetése: az II. Bejárat és kijárat
Mentési és tűzoltási bejáró, tűzvédelmi pontok:
I. Bejárat szolgál mentési, tűzoltási bejáróként.
Az épületen belül 6 db tűzcsap található (1-2. sz. mellékleten jelölve).
Menekülési pontok/kijárók:
Vészkijáratok az épület mind a négy oldalán találhatók (1. sz. mellékleten jelölve).
A beléptető pontok általános feladata:









Jegyárusítás, jegyek ellenőrzése, meghívók, belépési engedélyek ellenőrzése, az érkezők regisztrálása,
Szükség esetén biztonsági ellenőrzés végrehajtása,
A beviteli tilalom alá eső tárgyak ideiglenesen elzárt tárolásba vétele, őrzése, visszaszolgáltatása,
Közbiztonságra különösen veszélyes, vagy pirotechnikai eszköz, fegyver, bódító hatású készítmény vagy
szer észlelése esetén a hatósági intézkedés kezdeményezése,
A látogatók beléptetése, esetleg karszalaggal történő ellátása,
A mentési, tűzoltási felvonulási útvonalak biztosítása,
A közönség tájékoztatása,
Kiürítés esetén továbbá a rendezvény befejezését követően a közönség eltávozásának segítése.

A beléptető ponton a beléptetéskor végrehajtható ellenőrzés módja





A látogatók a rendezvénytől függően, a beléptető pontokon keresztül jegy, meghívó ellenében, vagy
regisztrációval léphetnek be az épületbe.
Meghívó, azonosítás, belépési jogosultságról meggyőződés.
Életkort ellenőrzése – amennyiben indokolta személyazonosság és életkor ellenőrzése.
Csomag tartalmának ellenőrzése a testi sérülés okozására alkalmas, vagy más, beviteli tilalom alá eső
tárgyak bevitelének megakadályozása érdekében.

A beléptetés megtagadása
A beléptetés megtagadására kerül sor különösen:






Meghívó vagy hamis, hamisított meghívóval érkező személy esetén.
A belépésre jelentkező az életkor igazolására irányuló felhívásnak nem tesz eleget, vagy más személy
okmányával kívánja magát igazolni.
Csomagtartalom és/vagy ruházat ellenőrzést az érkező elutasítja.
Az ellenőrzés közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklását észleli.
Hatósági intézkedés válik szükségessé: közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, pirotechnikai eszköz,
robbanó vagy robbantószer, fegyver, kábítószer, vagy bódító hatású szer észlelése esetén.

A belépési, bent tartózkodási jogosultság jelzése
A szervezők a bent tartózkodók létszámát folyamatosan nyomon követik, ellenőrzik, a létszámváltozást
figyelemmel kísérik.
A fiatalkorúak vendéglátóhelyen történő kiszolgálása
A fiatalkorú vendégeket a büfében szeszes itallal kiszolgálni tilos!
A rendezvény területére beviteli tilalom alá eső dolgok
A rendezvény területére tilos bevinni közbiztonságra különösen veszélyes eszközt, pl.: szúró- vagy vágóeszközt, a
jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszközt, gázspray-t, lőfegyvert, elektromos
sokkolót, kábító- vagy kábító hatású szert, üveges kiszerelésben lévő terméket (pl. üdítőital, sör).
A beviteli tilalom alá eső dolog letétbe helyezése, őrzése, visszaszolgáltatása
A beviteli tilalom alá eső dolgokat – amennyiben annak birtoklása szabálysértést vagy bűncselekményt nem valósít
meg – a beléptető ponton a biztonsági szolgálat átvételi elismervény ellenében megőrzésre átveszi, azt a birtokos
részére az elismervény ellenében távozáskor visszaszolgáltatja. A vissza nem vett dolgok esetében a biztonsági
szolgálat a talált tárgyakra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.
A talált tárgyak kezelése
A rendezvény helyszínén talált tárgyat a biztonsági szolgálat a beléptető ponton a találótól átvételi elismervény
ellenében átveszi, őrzi, illetve a továbbiakban a talált dolgok tekintetében követendő eljárásról a vonatkozó
jogszabályok szerint jár el. A talált dolgot a biztonsági szolgálat a helyszínen, jegyzőkönyv alapján a tulajdonosnak
kiszolgáltatja, ha hitelt érdemlően igazolja, hogy a dolog az ő tulajdonát képezi.
Kilépés a rendezvény helyszínéről
A rendezvény helyszínét bárki bármikor szabadon elhagyhatja, oda az aktuális programtól és szabályoktól függően
esetenként visszatérhet.
A visszatérő személy ismételt biztonsági ellenőrzés alá kerülhet.

4. A KIÜRÍTÉS, MENEKÍTÉS TERVE
A rendezvény területén tartózkodók riasztásának módja
A sportcsarnok területén tartózkodók riasztását a rendezvény felelős szervezője rendeli el.
A riasztás és a terület kiürítésének elrendelése esetén szükséges teendők



a rendezvényt (sport, kulturális, egyéb), a vendéglátóhelyeken a kiszolgálást azonnal be kell fejezni,
az irányítási pontról a vészhelyzetre kijelölt térhangosító berendezés alkalmazásával a biztonsági vezető a
felelős szervező utasítására a jelenlévőket értesíti az alábbiak szerint:

Közlemény:
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sajnálattal közöljük, de az esemény helyszínét ki kell ürítenünk. Kérjük Önöket,
mielőbb hagyják el a rendezvény helyszínét a legrövidebb útvonalon. A személyes tárgyaikat kérjük, vigyék
magukkal, és kövessék a biztonsági szolgálat utasításait.”
A tájékoztató szövegét a rendezvény szervezője a veszély jellegére, helyére, bekövetkezési valószínűségére
módosíthatja. Az értesítést többször meg kell ismételni.
A rendezvényterület elhagyásának módja
A kiürítési, menekülési útvonalakat a sportcsarnok egészében, a menekülési útvonalak területén telepített, szabvány
szerinti biztonsági jelek jelzik.
Kiürítési - menekülési útvonalak (3. sz. melléklet tartalmazza)
A kijelölt kiürítési útvonalak az egyes szektorokból, helyiségekből az alábbiak:
- Az „A” oldal szektorai (I-V.): a küzdőtéren át a Balassi utca felé
- A „B” oldal szektorai (I-V.): a Zólyom utca felöli kijáratok irányába
- A bemelegítő terem: a küzdőtéren át a Lőcsei utca felé
- Az öltözők, irodák: a folyosón át a Zólyom utca felöli kijáratok irányába
- Az előtér, klubterem: a Főbejárat felé
- A küzdőtér: részben a Lőcsei utca felé, részben az előtéren át a Főbejárat felé
- Emeleti különterem: részben az „A” főlépcsőn és az előtéren át a Balassi utca felé, részben a „B” főlépcsőn és
az előtéren át a Főbejárat felé
Gyülekezőhely:
A szervező, a műszakiak és a biztonsági szolgálat állománya részére: dolgozói/sportolói bejárat.
A kiürítési számításokat a TŰZVÉDELMI KIVITELI TERV vonatkozó fejezete tartalmazza (4. sz. melléklet).
Eljárás a kiürítés elrendelése esetén
A rendezvény felelős szervezőjének cselekvési rendje








Meggyőződni a tűzjelzés, természeti veszély (vagy káresemény) bejelentésének valódiságáról.
Értesíteni a tűzoltóságot, a mentőszolgálatot és a rendőrséget.
Értesíteni a biztonsági szolgálatot, a műszaki személyzetet.
Dönteni a rendezvény megszakításáról, az épület kiürítésének elrendeléséről.
Elrendelni az épület elhagyását.
Felkészülni a tűzoltóság (vagy más beavatkozó egységek) fogadására.
Tájékoztatni a kiérkező tűzoltó egység parancsnokát az eseményről és az addig tett intézkedésekről.

Biztonsági vezető feladata










A felelős szervező utasítására a hangosító berendezés segítségével a közönség tájékoztatása a rendezvény
biztonsági okból történő megszakításáról.
A közönség felhívása az épület elhagyására a megadott szövegminta segítségével, illetve a felelős szervező
utasítása szerint.
Tájékoztatni a rendezvény közönségét az eseményről.
Közreműködni a tűz oltásában, az élet- és vagyonmentésben.
Megszervezni a helyszín biztosítását a tűzvizsgálat befejezéséig.
Közreműködni a kárelhárítás, kárenyhítés feladataiban.
A védőlétesítmények nyitva tartásának biztosítása
Sérült gyűjtő, elsősegélygyújtó hely biztosítása
A villamos energia ellátásának azonnali megszüntetés, áramtalanítás biztosítása

Rendezvénytechnika munkatársainak feladata






A biztonsági feladatokhoz nélkülözhető villamos berendezések áramtalanítása.
A színpadon és a színpad mögötti területen tartózkodó személyek menekítésének segítése.
Amennyiben a tűz a környezetükben keletkezett, a tűz oltásának megkísérlése.
A gyülekezési helyre vonulás.
További feladatokat a felelős szervező utasításai szerint látnak el.

A fellépőktől, árusítást, vendéglátást végzőktől elvárt magatartás




A rendezvény megszakítására, a terület kiürítésére irányuló felhívás esetén a műsorszolgáltatást, a
vendégkiszolgálást azonnal fejezzék be, az elektromos műsorszolgáltató berendezéseket, egyéb
eszközeiket kapcsolják ki, áramtalanítsák.
A veszély elhárításáig eszközeiket, berendezéseiket hagyják a helyszínen.
A felelős szervező utasításai, illetve a biztonsági jelzések szerint hagyják el a rendezvény veszélyeztetett
területét.

A közönségtől elvárt magatartás







Kísérjék figyelemmel a helyszínen a rendezvény résztvevőinek biztonságáról adott tájékoztatókat.
Vegyék figyelembe és tartsák be a rendezvény rendjére, biztonságára vonatkozó, a szervező, vagy a
biztonsági szolgálat által adott felhívásokat.
A terület kiürítésére vonatkozó felhívás esetén a legközelebbi (vész)kijáraton hagyják el a rendezvény
területét.
A kiürítés, menekítés során vegyék figyelembe a kihelyezett biztonsági jelzéseket, szükség esetén annak
megfelelően járjanak el.
Segítsék elő a tűzoltó, mentő járművek szabad mozgását, a mentési, kárelhárítási munkákat
kíváncsiskodással ne zavarják, ne akadályozzák.
Haladéktalanul teljesítsék a tűzoltás-vezető, mentésvezető utasításait.

A biztonsági szolgálat cselekvési rendje










A kiürítés elrendelését követően irányítani, segíteni a területet elhagyó közönség mozgását.
Ellenőrizni, hogy a veszélyeztetett területen személy (pl. sérült, idős, vagy gyermek) nem maradt.
A sérültek nevének, nemének, korának feljegyzése, illetve azoké, akit társaik nem találnak.
Megkezdeni a személyek mentését.
Megkísérelni a tűz oltását, és megkísérelni a vagyonmentést.
Közreműködni a helyszín biztosításában, a mentett vagyon védelmében.
A terület őrzése a rendezvény szervezőjének intézkedése szerint.
Védőlétesítmények nyitása és bevonulás koordinálása
Tanúsítsanak higgadt magatartást, határozottságot, ezzel is segítve a pánik elkerülését.

A biztonsági személyzet létszáma, feladatai a biztonsági követelmények érvényesítésében
A felelős szervező a rendezvény időtartama alatt a programok koordinált végrehajtása, a biztonsági rendszer
összehangolt irányítása érdekében Irányítási Pontot működtet. Az OTSZ rendelkezései szerint rendezvény alatt a
rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín
befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 150 fő résztvevőre
1 főt kell biztosítani, így a legnagyobb rendezvényen min. 10 fő képzett biztonsági személy vesz részt a
biztosításban. Továbbá a szervező részéről a biztonsági tervet és a kiürítést ismerő és beavatkozni tudó
segédszervezők vesznek részt a koordinálásban és esetleges beavatkozásban összesen 2 fővel.
Irányítási Pont: Dolgozói/ Sportolói bejárat - Recepció/Iroda
A biztonsági szolgálat általános feladata








a be- és a kiléptetési pontokon dolgozó szervezők munkájának biztosítása, segítése, területek lezárása, a
közönség mozgásának irányítása,
a szükséges biztonsági ellenőrzések végrehajtása, letéti és talált tárgyak kezelése,
útbaigazítás, tájékoztatás,
a közönség létszámának, mozgásának, magatartásának figyelemmel kísérése, a szervező igényének
megfelelően arról a csoportvezető útján rendszeres tájékoztatás nyújtása,
a rendezvény rendjének megzavarására irányuló szándék felfedése, jelentése a biztonsági vezetőnek és a
szervezőnek,
a rendezvény résztvevői – így a közönség, a műsorszolgáltató, a vendéglátóhelyek, a szervező sérelmére
irányuló személy- illetve vagyon elleni cselekmények felfedése,
megszakítása, tettenérés esetén az elkövető elfogása, visszatartása a rendőrség helyszínre érkezéséig,
helyszínbiztosítás, építmények, berendezési tárgyak, műszaki, technikai eszközök őrzése,





a rendezvény rendjét megzavarók felhívása a jogsértő magatartásuk abba hagyására, szükség esetén
távozásra felhívása, vagy eltávolítása a rendezvény helyszínéről.
a dohányzásra, nyílt láng használatára vonatkozó tilalom betartásának ellenőrzése, a szabály megszegői
figyelmének felhívása a szabályszegő magatartás beszüntetésére,
szükség esetén, a műszaki területen dolgozók, a műsorszolgáltatók, fellépők személyi biztonságának
megóvása.

A biztonsági szolgálat tagjaival szembeni elvárások
A biztonsági szolgálat tagja köteles ismerni:







a sportcsarnok elrendezési tervét,
a sportcsarnok szervezőjének tűzvédelmi előírásait, biztonsági intézkedéseit,
a menekülési útvonalakat, biztonsági tájékoztató pontokat,
a tűzoltó készülékek készenlétben tartási helyeit,
a tűzoltó járművek közlekedési útvonalait, várakozási helyeit, a tűzoltó vízforrásokat.
védőlétesítmények felépítését, bejáratokat, közlekedési útvonalakat

Legyen képes:



a résztvevők tájékoztatására a menekülési lehetőségekről, valamennyi biztonsági szabályról,
a tűzvédelmi rendszabályok figyelemmel kísérésére, a rendellenességek jelzésére.

Kísérje figyelemmel:




a menekülési, mentési, tűzoltási felvonulási útvonalak szabadon tartását, a tájékoztató feliratok,
menekülési útirányjelzők meglétét, épségét,
a tűzcsapok megközelíthetőségét,
a rendezvény résztvevőire meghatározott tűzvédelmi előírások megtartását.

További közreműködők tevékenysége a biztonsági követelmények érvényesítésében
A felelős szervező feladata




Intézkedik, a riasztási rendszer figyeléséről, a jelentés, tájékoztatás rendjéről, módjáról
Dönt a rendezvényhelyszín maximális befogadóképességének ismeretében a belépők számának
korlátozásáról, vagy a belépés szüneteltetéséről,
Dönt a veszélyhelyzetek megszüntetésére irányuló megelőző, korlátozó intézkedések bevezetéséről.

Biztonsági szolgálat vezetőjének feladata


A rendezvény megkezdése előtt ellenőrzi a helyszínen tartózkodók tájékoztatására, értesítésére, riasztására
alkalmazott hangosító eszközök elérhetőségét, működőképességét.

Szervező részéről kijelölt közreműködők feladata



A rendezvényterület ellenőrzése, az illetéktelen, engedély nélkül behatoló személyek, baleset, tűzeset,
rendzavarás észlelése vagy annak veszélye esetén annak jelzése.
A rendezvény ideje alatt a helyszínen tartózkodók tájékoztatása, vészesemény esetén értesítése, riasztása,
menekülésük koordinálása

A közreműködőktől elvárt magatartásformák






Tartsa be a szervező által kiadott, a rendezvény rendjére, a műsorszolgáltatásra, a vendéglátóhelyek
elhelyezésére, működésére, a tűzgyújtásra és a szeszes itallal történő kiszolgálás szabályaira vonatkozó
előírásokat.
Kísérje figyelemmel a helyszínen a rendezvény résztvevőinek biztonságáról adott tájékoztatókat.
Vegye figyelembe és tartsa be a rendezvény rendjére, biztonságára vonatkozó, a szervező vagy a
biztonsági szolgálat által adott felhívásokat.
Vegye figyelembe a kihelyezett biztonsági jelzéseket, szükség esetén annak megfelelően járjon el.
A balesetet, káreseményt jelentse be a szervezőnek, vagy a biztonsági szolgálat tagjának.

Az egészségügyi biztosítás módja
A szervező, figyelemmel a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 2. melléklet 1.6.1. és 1.6.2. pontban
meghatározottakra vonatkozóan a tömeg egészségügyi biztosítását a felkért és/vagy kijelölt szolgálat látja el.
A mentést és ellátást a rendezvény típusától és méretétől függően a rendezvény teljes ideje alatt a helyszínen orvosi
szolgálat és/vagy mentőszolgálat látja el.
A mentőgépkocsi és/vagy az esetkocsi tartózkodási helye: Sportcsarnok gazdasági udvar felőli útszakasz.

5. EGYÉB ELŐÍRÁSOK, INFORMÁCIÓK
A dohányzás előírásai:
A Sportcsarnok épületében a dohányzás TILOS!
A dohányzásra kijelölt hely a dolgozói/sportolói bejárattól több mint 5 m-re kijelölt helyszín.
Égő dohány neműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy
robbanást okozhat.
Tűzoltó készülékek:
A 3. sz. mellékleten jelölve.
Tűzcsapok helye:
Az 1-2. sz. mellékleten jelölve.
Az elektromos kapcsolók minden esetben a Sportcsarnok kezelésében vannak.
Az áramtalanítás lehetőségének helye az elektromos kapcsoló helyiség.
Az áramtalanítást a rendezvény ideje alatt folyamatos ügyeletet adó sportcsarnok munkatársai vagy a biztonsági
szolgálat személyzete végzi.
Egyes helyiségekre, szabad területekre vonatkozó előírások
Az iroda helyiségre vonatkozó tűzvédelmi előírások:
Az irodák ajtaját, míg azokban emberek tartózkodnak nem szabad lezárni. A közlekedési utakat, a vészkijárati
ajtókat eltorlaszolni, leszűkíteni TILOS!
Raktározás, tárolás tűzvédelmi előírásai:
A kijáratok számára szolgáló térségeket, utakat, vészkijáratokat rendben, tisztán, szabadon kell tartani. Ezeket
tárolás céljára még átmenetileg, ideiglenesen sem szabad igénybe venni.
Tilos ezeket a kijárat számára szolgáló térségeket, utakat, kijáratokat eltorlaszolni, annak érdekében, hogy az ott
dolgozók tűz- vagy robbanás esetén zavartalanul (pánik nélkül) távozhassanak, valamint a mentést, tűzoltást végző
személyek a tűz keletkezésének vagy a tárolt anyagok bármely részét megközelíthessék.
A raktárakban a villamos berendezések kapcsolóit, a közmű nyitó- és záró, valamint a tűzoltó készülékek előtt
eltorlaszolni az utat, raktározás, tárolás céljaira felhasználni még átmenetileg sem szabad!
Elektromos lámpatesttől 0,8 m távolságot kell megtartani. A raktárajtókat zárva kell tartani! Oda illetéktelen
személyek nem léphetnek be.
Kereskedelmi vendéglátóipari egységek (kávézó, büfére) vonatkozó tűzvédelmi szabályok:
A vendéglátóipari egység területén üzemelő berendezéseknek kifogástalan műszaki állapotban kell lenniük, ennek
betartásáért a bérlő/üzemeltető a felelős.
Az alkalmazottakat minden évben tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, amit megfelelően kell dokumentálni.
Elektromos hőt fejlesztő berendezést csak nem éghető anyagú alátéten és úgy szabad használni, hogy az
környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen.
A vendéglátó ipari egység közlekedési útjait, a közművek / víz, gáz, villany stb. / elzáró szerkezeteit állandóan
szabadon kell tartani, azt áruval, göngyöleggel eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.
A tevékenység során keletkezett hulladékot szükség szerint, de legalább naponta el kell távolítani.
Öltöző helyiségek:
A helyiségekben éghető anyagot és éghető folyadékot tárolni TILOS!
A dohányzási tilalmat az öltöző bejárati ajtaján kívülről és belülről megismételve szabványos jelzőtáblával kell
tiltani.
Az öltöző szekrényekben csak ruhanemű és tisztálkodó felszerelés tárolható.

Vizes blokk (fürdők, mosdók, WC-k):
A fürdőkben, a mosdókban, a WC-kben és előterükben éghető anyagok és tisztítószerek, takarító eszközök tárolása
TILOS!
Stúdió helyiség, színpadtér és a nézőtér előírásai:
A gépeket csak hozzáértő, vizsgázott személy kezelheti. A gép kezelőjének az előadás ideje alatt a gép mellett kell
tartózkodnia.
Az
előadás
megkezdése
előtt
a
kiüríthetőség
feltételeit
biztosítani
kell.
A nézőtér közlekedési útjait, bejáratait, a tűzoltó felszereléshez vezető utakat állandóan teljes szélességben
szabadon kell tartani.
Díszleteket a színpadon úgy kell elhelyezni, hogy a díszletezett színpad mindkét oldalán 1 méter, a díszlet mögött
pedig 80 cm széles közlekedési út biztosítva legyen. A rendezvényeken a világosító berendezéseket kezelő
szakember a helyét nem hagyhatja el.
Színpadon tűzveszélyes tevékenység végzésével járó tevékenységet esetén, továbbá pirotechnikai anyag
felhasználásával járó előadás, műsor során meg kell vizsgálni, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján szükséges-e
a tevékenység engedélyezése, vagy az engedély nélkül végezhető.
Amennyiben
a
tevékenység
engedély
köteles
a
pirotechnikusnak
be
kell
szerezni
az
engedélyt, amit az intézmény illetékesének be kell mutatni. Az engedélyben külön előírások
lehetnek az anyag tárolására, tűzoltó készülék illetve tűzoltási ismeretekkel rendelkező személy helyszínen történő
biztosítására.
TŰZRIADÓ és/vagy más RENDKÍVÜLI ESEMÉNY (bombariadó, természeti csapás, rendkívüli időjárási
helyzet, váratlan pánik, stb.) esetén a „4. A KIÜRÍTÉS, MENEKÍTÉS TERVE” fejezet szerint
meghatározott módon és a 3. sz. melléklet szerint kell az épületet minden esetben elhagyni.
Jóváhagyó és elrendelő rész
A biztonsági tervben részletezett körülmények biztosításának megvalósítását a szervező aláírásával igazolja,
egyúttal elrendeli a közreműködök vonatkozásában a fenti feladatok maradéktalan betartását!

Monor, 2018. 01. 05.
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