MELLÉKLETEK

1 sz. melléklet: Tűzriadó Terv
2 sz. melléklet: Megbízás tűzvédelmi felelős részére
3 sz. melléklet: Engedély, tűzveszélyes munka végzéséhez
4 sz. melléklet: Oktatási napló
5 sz. melléklet: A tűzvédelmi ellenőrzés főbb szempontjai
6 sz. melléklet: Tűzoltó készülékek (6P porral oltó)

FÜGGELÉK
1. sz. függelék: A szabályzatban előforduló tűzvédelmi meghatározások

Hagyományok Háza Tűzvédelmi Szabályzat I. sz. melléklete
A LÉTESÍTMÉNY TŰZRIADÓ TERVE
A 54/2014 (XII.05) BM rendelet alapján a Hagyományok Háza (továbbiakban: H.H. vagy
Munkáltató) létesítményenként kötelezett a Tűzvédelmi Szabályzatának függelékeként
Tűzriadó Terv készítésére. Ezen kötelezettségem alapján a H.H. által üzemeltetett Budai
Vigadó létesítmény területére, mint a H.H. tűzvédelmi vezetője az alábbi "Tűzriadó
Tervet" határozom meg:
1. A Tűzriadó Terv célja, általános szabályok:
1.1. A H.H. által használt helyiségekben (továbbiakban: Létesítmény) tartózkodóknak (beleértve
valamennyi, itt tartózkodó személy: alkalmazottak, hallgatók, nézőt, ügyfelek stb. körét)
meghatározza a tűzesetek, személyi sérülések bekövetkezésének csökkentését, a további
káresemények megelőzését.
Tűz esetén az épületeket ki kell üríteni, a bent tartózkodó valamennyi személyt biztonságosan és
időben ki kell menekíteni, a tűzoltóságnak pedig lehetővé kell tenni a veszélyeztetett terület
megközelítését, ezért:
1.1.1. A kiürítési és menekülési útvonalakat állandó jelleggel szabadon kell tartani, ezeken
a helyeken különböző tárgyak, áru, illetve egyéb akadály elhelyezése tilos.
1.1.2. A kiürítési és menekülési útvonalat feltűnő módon meg kell jelölni azokon a
helyeken, ahol a szabadba vezető kijárat közvetlenül nem látható.
1.1.3. A tűzoltó gépjerművek felvonulási területeit, illetve azok nem rendszeres
működtetéséhez szükséges utakat állandó jelleggel szabadon kell tartani, azokon a
gépjárművek parkolását meg kell tiltani, illetve egyéb, a beavatkozást akadályozó
eszközt, felszerelést, stb. elhelyezni még átmenetileg sem szabad.
1.1.4. A tűzriadó terv része a H.H. által használt, üzemeltetett (jogszabály által kötelezett)
létesítmények épületeinek szintenkénti alaprajza. Az alaprajzot tartalmazó Tervet a
tűzoltás vezetőjének át kell adni.
1.2. Tűzesetnek kell tekinti minden olyan égési folyamatot, mely veszélyt jelent a testi épségre,
anyagi javakra, azokban károsodást okoz.
1.3. A Tűzriadó Terv alkalmazása biztosítja azt, hogy:
1.3.1. Munkáltató által kijelölt személyek tűzeset esetén a jelen Tűzriadó Tervben
meghatározott feladataikat szervezetten, fegyelmezetten végezzék és a kiérkező
tűzoltókat a kért, illetve a beavatkozáshoz szükséges adatokról tájékoztassák;
1.3.2. A H.H. területén tartózkodók szerezzenek megfelelő ismereteket a létesítményben
keletkezett tűzeset esetén, követendő magatartási módokról.
1.4. A Tűzriadó Terv az alábbi, állandóan hozzáférhető helyen van elhelyezve:
1.4.1. Objektum Ügyeleti (porta, diszpécser) Szolgálatoknál;
1.4.2. A létesítményi tűzvédelmi megbízottaknál, illetve a tűzvédelmi irattartókban.
1.5. A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását a H.H évenként egy alkalommal gyakoroltatja
és annak eredményét írásban rögzíti. Az alkalmazott köteles megismerni, elsajátítani a
Tűzriadó Tervben foglaltakat, és részt venni a tűzriadó gyakorlatokon.

2. Tűz esetén vagy egyéb nagyobb tűzveszélyt jelentő esetekre vonatkozó intézkedések:

2.1. Tűzjelzés helyben
A H.H. dolgozóinak, illetve az A Budai Vigadó Létesítményének területén tartózkodók
riasztása azalábbiak szerint történhet:
A tűz észlelése után a biztonsági szolgálatot az alábbi telefonszámokon azonnal értesíteni
kell: 06/30 179 2005 --- 06/1 225 6028

2.1.1. személyes észlelést követően hangos "TŰZ VAN!" kiáltással,
2.1.2. személyes észlelést követően a beépített automatikus tűzjelző berendezés kézi
jelzésadóinak működtetését követően a HANGJELZŐK megszólalásával.
2.2. Tűzjelzés a Tűzoltóság, és más mentőszerv irányába
2.2.1. tűzoltóságnak (segélykérő telefonszám: 105, vagy 112),
2.2.2. a rendőrségnek, (segélykérő telefonszám: 107, vagy 112),
2.2.3. a mentőszolgálatnak (segélykérő telefonszám: 104, vagy 112) kell leadni.
2.3. A tűzjelzésnek, kárjelzésnek tartalmaznia kell;
2.3.1. a tűzeset, káreset pontos helyét (címét);
2.3.2. az épület, létesítmény rendeltetését és szintjeinek számát;
2.3.3. milyen anyagok égnek, illetve a káreset során milyen rendellenes technológiai
folyamat, műszaki meghibásodás ment végbe, veszélyes anyag szabadba jutása
be következett vagy sem mi van közvetlen veszélynek kitéve és veszélyeztetve;
2.3.4. emberélet veszélyeztetettsége fennáll vagy sem;
2.3.5. a létesítményben, építményben tartózkodó személyek életének, testi épségének
veszélyeztetettsége, behatárolható létszámát;
2.3.6. a bejelentést vagy jelzést leadó személy nevét;
2.3.7. a bejelentésre vagy jelzésre használt távbeszélő számát (belső telefonszámot a
mellékszámmal együtt, mobil);
2.4.

Tűzjelzés a H. H. vezetői részére
2.4.1. a H. H tűzvédelmi vezetőjének az alábbi telefonszámon Kiss István 06/30 915
3634
2.4.2. a létesítmény, szervezet vezetőjének az alábbi telefonon Kelemen László 06/20 388 6216
2.4.3

a létesítmény, működési és fenntartási oszt. vezetőjét Kocsis Attila 06/30 184 7095

3. Alapszabályok a vészhelyzetben történő cselekvésre
3.1. A tűzriadó, kiürítés alkalmával minden, az épületben tartózkodó személy köteles:
3.1.1. az általa használt berendezéseket feszültség mentesíteni,
3.1.2. a helyiségben tartózkodókat, illetve az arra rászorulókat a menekülésben
segíteni,
3.1.3. a helyiség elhagyása előtt a nyílászárókat (ablakokat, ajtókat) bezárni /Az
intenzív tűzterjedés csökkentése érdekében/,
3.1.4. a helyiséget, illetve a veszélyeztetett épületrészt a körülményekhez képest
nyugodtan, pánikkeltés nélkül, a legrövidebb útvonalon elhagyni,
3.1.5. a tűzoltás vezető utasításait követni, illetve végrehajtani.
3.2. Ha a tűzriasztó megszólalt a H. H. területén tartózkodó nem késlekedhet a meneküléssel és
a felügyeletére bízott emberek mentésével, melyről gondoskodnia kell.
3.3. Tűz esetén az épületeket el kell hagyni, és a kijelölt gyülekezőhelyekre távozni
(helyszínrajz), ahol a kijelölt felelős vezető ellenőrzi a létszámot.
3.4. Ha a H. H. területén tartózkodó a H. H. területén reked, akkor közte és a tűz között be kell
csuknia minden lehetséges nyílászárót. Az ajtók és az ablakok becsukása révén a tűz nem
jut elegendő oxigénhez, így az égés lényegesen lassúbb lesz, másrészt a füst és a láng
terjedését is akadályozza

ezzel. A helyiségben található anyagokkal el kell tömítenie az ajtók réseit, ezzel
megakadályozható a füst bejutása. Ezt követően a helyiség ablakainak kinyitásával friss
levegő áramoltathat be. Ha mindez fordítva történik az égés erősödhet.
3.5. Ha a H. H. területén tartózkodó be van zárva, segítségért kell kiáltania, és közben körül kell
néznie, van-e más menekülési út, ezért a mentésre váró akasszon ki valamit, pl. inget, vagy
más ruhadarabot az ablakba, így jelezze a tűzoltóság részére tartózkodási helyét.
3.6. Ha a menekülőnek füsttel teli területen kell mozognia, az arca elé kell tartani bevizezett
ruhát (a száj és az orr elé helyezett ing, szalvéta, más ruhanemű), amellyel meneküléskor a
légutaktól az ingerlő füstrészecskéket távol tartja. A H.H. területén tartózkodónak a
mozgás során a füst alatt a padozat közelében kell maradni, ha a füst már a padlóig
kiterjedt, meg kell próbálni egy másik menekülési utat találni.
4. A tűz esetén tehető intézkedések
4.1. A Munkáltató által kijelölt személyek (riasztandó személyek) a tűzoltóság megérkezéséig a
rendelkezésére álló eszközökkel a tűz oltása, tovább terjedésének megakadályozására
tehető intézkedéseket ellátják. A Létesítményben rendszeresített tűzoltó eszközök,
készülékek (hordozható tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok) helyei a Szolgálatoknál lévő
elhelyezési vázlaton tanulmányozhatók
4.2. A kijelölt személy(ek) a tűzoltó eszközök, készülékek használatát a tűzoltási gyakorlatokon
meghatározottaknak megfelelően gyakorolja. A tűz oltásával párhuzamosan az egyik
legfontosabb teendő a tűz tovább terjedésének megakadályozása úgy, hogy a tűz
környezetéből mozdítható éghető anyagokat el kell távolítani, illetve oltástechnikával
akadályozzuk az éghető anyag tovább részeinek meggyulladását.
4.3. A H. H. területén tartózkodónak az égő ruházatú személyt azonnal a földre kell fektetnie,
meg kell akadályozni a futásban. A parázsló ruhadarabokat át kell itatni vízzel, vagy el kell
távolítani. Az égett felületet hideg folyóvízzel folyamatosan hűteni kell a fájdalom
csillapodásáig, de legalább 20 percig. A sérülttel folyadékot kell itatni.
4.4. A sérült részére mielőbb orvosi ellátást kell biztosítani, ezért a segítésben résztvevő
személy hívja az orvosi rendelőt és a Porta Szolgálatot.
4.5. Az anyagmentést csak a közvetlenül veszélyeztetett személyi állomány tagjainak kimentése
után szabad megkezdeni. A kijelölt személyeknek a keletkezett tűz várható terjedési
irányának figyelembevételével, a terjedési irányba eső anyagok mentését lehet végezni. Az
anyagmentést célszerű a tűzvédelmi szempontból veszélyesebb anyagokkal kezdeni.
4.6. A kijelölt személyek feladata a tűzoltási felvonulási terület, tűzcsapokhoz megbízható út,
terület szabaddá tétele, a Létesítménybe, illetve a helyiségekbe való bejutás biztosítása. A
Létesítmény építményeinek helyiség kulcsai a Portaszolgálatnál erre a célra rendszeresített
táblán felcímkézve találhatók.

5. Tűzoltóság fogadása, információ átadás
5.1. A biztonsági szolgálat feladata a tűzoltási felvonulási terület, tűzcsapokhoz vezető út,
terület szabaddá tétele, a Létesítménybe, illetve a helyiségekbe való bejutás biztosítása.
A Létesítmény építményeinek, helyiségeinek kulcsai a portaszolgálatnál erre a célra
rendszeresített táblán felcímkézve találhatók.
5.2. A biztonsági szolgálat feladata a tűzoltás vezető tájékoztatása a létesítményben folytatott
tevékenységről, a tűz által érintett területről, a várható veszélyhelyzetről, az addig tett
intézkedésekről.
6. A tűzriadónak a Budai Vigadó létesítményre vonatkozó speciális szabályai
6.1 A bejelentőnek a tűzoltóságnak tett jelzése után is a tűzjelzés okáról és a tett jelzésről az
őrszolgálatánál szolgálatot teljesítő személyt tájékoztatnia kell, akinek segítséget kell
nyújtania a létesítmény riasztásában, majd a Tűzriadó Tervben meghatározott
feladatokat hajtja végre.
6.2. A kijelölt személyek (riasztandó személyek) a tűzoltóság megérkezéséig a
rendelkezésére álló eszközökkel a tűz oltása, továbbterjedésének megakadályozására
tehető intézkedéseket lássák el. A Létesítményben rendszeresített tűzoltó eszközök,
készülékek (hordozható tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok) helyei a Szolgálatoknál lévő
elhelyezési vázlaton tanulmányozhatók
6.3. A kijelölt személy(ek) a tűzoltó eszközök, készülékek használatát a tűzoltási
gyakorlatokon meghatározottaknak megfelelően gyakorolják. A tűz oltásával
párhuzamosan az egyik legfontosabb feladatuk a tűz tovább terjedésének
megakadályozása úgy, hogy a tűz környezetéből mozdítható éghető anyagokat
eltávolítják, illetve oltástechnikával akadályozzák az éghető anyag tovább részeinek
meggyulladását.
6.4. A kijelölt személyeknek feladata a tűzoltási felvonulási terület, tűzcsapokhoz vezető út,
terület szabaddá tétele, a Létesítménybe, illetve a helyiségekbe való bejutás biztosítása.
A Létesítmény építményeinek helyiség kulcsai a Portaszolgálatnál erre a célra
rendszeresített táblán felcímkézve találhatók.
6.5. A tűzoltási feladatokkal megbízott személy feladata a tűzoltók tájékoztatása a
létesítményben folytatott tevékenységről, a tűz által érintett területről, a várható
veszélyhelyzetről, az addig tett intézkedésekről. A kijelölt személyeknek további
feladatait a tűzoltás vezető határozza meg.

6.6. Az intézményben automata tűzoltó (spinkler) rendszer működik, tűz esetén amennyiben a
keletkezett hő nagysága eléri a 70 C0-ot a szórófejben lévő üvegpatron elpattan, és a
vízszórása az adott helyen elindul.
6.7. A kiemelten védett területeken (könyvtár raktár, FDK raktár, szerver helyiségek,
elektromos elosztó helyiségek) automata gázzal oltó rendszer van beépítve. A rendszer
automatikus beindulásakor az adott helyiséget azonnal el kell hagyni, illetve oda belépni
tilos.
6.8. Tűzjelzéskor az alábbi folyamatok indulnak el:
a. közvetett átjelzés, riasztás történik a tűzoltóság felé
(téves riasztás esetén 2 perc áll rendelkezésre a riasztás törlésére a tűzoltóság felé)
b. a szabadba nyílló ajtók automatikusan kinyílnak
c. a füst elszívó ventilátorok bekapcsolnak
d. a friss levegő befúvó ventilátorok bekapcsolnak
e. a füst szakasz határon lévő ajtók becsukódnak
6.9. Tűz esetén a lifteket nem lehet használni, riasztás után a kabinok a legközelebbi
állomásra mennek és ott nyitott ajtókkal megállnak.
6.10. A tűzvédelmi feladatokkal megbízott személyek:
H.H. rendezvényi műszaki személyzet
H.H. karbantartó személyzet
MÁNE előadásakor MÁNE műszaki személyzet
7.

Tűzriadó Terv mellékletei:
7.1.

Szintenkénti alaprajzok

2. sz. melléklet
(A Tűzvédelmi feladatok ellátására vonatkozó megbízás, az intézmény
biztonságtechnikai feladatokkal megbízott vállalkozó munkaköri leírása tartalmazza)

Hagyományok Háza
Budapest
Naphegy tér 8.
1012
Ikt. sz.:…………/20
Tárgy: tűzvédelmi megbízás
………………………………Úr/Asszonynak
……………………………… megbízom Önt a Hagyományok Háza területén a Tűzvédelmi
Szabályzat II. fejeztében meghatározott
Tűzvédelmi előadói
Feladatok ellátásával, a mai naptól kezdődően, visszavonásig.
Feladatát a hatályos tűzvédelmi rendelkezések betartásának, a Igazgatási Főosztály Vezető
útmutatásainak figyelembevételével lássa el.

Budapest, 201

Kapják:
Címzett,
Irattár,
Igazgatási Főosztály,
Humán erőforrás Oszt.

Kelemen László
főigazgató

3.sz. melléklet
Hagyományok Háza
Budapest
Naphegy tér 8.- Fém u. 8.
Ikt.sz.:…………../20

ENGEDÉLY TŰZVESZÉLYES MUNKAVÉGZÉSHEZ
1.Tevékenység rövid leírása:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
2.Helyiség, szabadtér tűzveszélyességi besorolása:…………………………………………….
3.Az ……………. év ………………………….hó ……………………..napján megtartott
szemle, valamint a Hagyományok Háza Tűzvédelmi Szabályzata alapján ………….év
………………….hó……………………napján………………..óráig………………..osztály
……………………….helyiségében a tűzveszélyes munkát a vonatkozó jogszabályban
meghatározott feltételeken túl az alábbi előírások betartása mellett engedélyezem:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4.A munkavégzéshez biztosítandó felszerelés (tűzoltó készülék, homok, víz, stb.)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………..
engedélyt adó
5.Tűzveszélyes tevékenység felügyeletével, ellenőrzésével megbízott
…………………………………..
aláírása
A tevékenység befejezése után a helyiséget, területet át kell vizsgálni és minden
tűzkeletkezési lehetőséget meg kell szüntetni.
Fentieket tudomásul vettem:
…………………………………………….
munkát végző(k)
6.Az engedélyező által előírtakon kívül az alábbi előírások betartását tartom szükségesnek:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
A terület, engedélynek megfelelő, előkészítését igazolom:
…………………………………..
területileg ill. vezető
Kelt:…………….év……………………….hó………….nap

4.sz. melléklet
Hagyományok Háza
Budapest
Naphegy tér 8.
1012

OKTATÁSI NAPLÓ
Tűz-, munka-, polgári- és vagyonvédelmi (rendészeti) ismeretek oktatásáról
-új dolgozók,
-időközben megváltozott munkakörülmények,
-régi dolgozók,
-külső munkavállalók,
-pótoktatás,
részére (megfelelő rész aláhúzandó)
Az oktatás időpontja:……………..év……………………….hó……………….nap
Osztály (csoport, t.h.)………………………………………………………………..

NYILATKOZAT

Elismerem, hogy az oktatás anyagát meghallgattam, tudomásul vettem, ezt aláírásommal
igazolom:
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Név

Beosztás

5. sz. melléklet

Hagyományok Háza
Budapest
Naphegy tér 8.
1012

A TŰZVÉDELMI ELLENŐRZÉS FŐBB SZEMPONTJAI
-Az utolsó ellenőrzésen feltárt hibák közül a következőket nem szüntették meg (megnevezés,
indok, felelős, intézkedés, szankció),
-Az ellenőrzött területeken a következő tűzvédelemre kiható változás történt (a megelőző
intézkedés, engedély, stb.),
-Az ellenőrzés során feltárt hibák száma és részletezése,
-A tűzvédelmi okmányok állapota (tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv, tűzveszélyességi
osztályba sorolás, stb.),
-A tűzvédelmi előadó tevékenysége,
-A közalkalmazottak tűzvédelmi oktatása, szakvizsgázatatása,
-Az épületeket, helyiségeket, rendeltetésszerűen használják-e,
-A tűzjelzési lehetőségek megléte és használhatósága,
-Tűzoltó felszerelések és oltóanyagok biztosítása, használhatósága, illetve ellenőrzésük és
karbantartásuk végrehatása,
-Villamos berendezések és villámhárítók tűzvédelmi időszakos – szakértő általi – tűzvédelmi
felülvizsgálata, állapota, kezelése, karbantartása, a hiányosságok kijavítására tett
intézkedések,
-Épületgépészeti berendezések és szerkezetek felülvizsgálata, állapota, stb.,
-Nyomástartó edények elhelyezése, használata, felülvizsgálata stb.,
-Tűzveszélyes anyagok, folyadékok, gázok szállítása, kezelése, használata és tárolása,
-Tűzveszélyes cselekmények végzése, engedélyek kiadási rendje,
-Tüzelő-, fűtő-, szárító berendezések, kémények és füstelvezetők állapota,
-Hegesztő berendezések törzskönyve, ellenőrzésének végrehajtása,
-Nyílt láng használata és a dohányzási tilalom megtartása,
-Jelzőtáblák, tiltó jelzések elhelyezése, állapotuk,
-Közlekedési utak és nyílászáró szerkezetek használata, vészkijáratok állapota. A kiürítés
folyamatos lehetőségének biztosítása,
-Egyéb tűzvédelmi hibák feltüntetése,
-Felelőségre vonások, illetve jutalmazások helyzete (pl. fegyelmi, szabálysértési eljárás
kezdeményezése, stb.),
-A tűzvédelmi helyzet javítására történt felújítások végrehajtása, beszerzések, illetve tervezési
előirányzatok,
-Az előfordult tűzesetek száma és oka, a keletkezett kárérték (milyen intézkedések történtek
hasonló esetek megelőzésére),
-Javaslatok a tűzvédelmi helyzet javítására, következtetés levonása az intézmény tűzvédelmi
fejlesztéséről.

6.sz. melléklet
Tűzoltó készülékek (6P porral oltó)
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Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Helyszín
Fő utca 6 sz.
Fő utca 6 sz.
Fő utca 6 sz.
Fő utca 6/b sz.
Fő utca 6/b sz.
Apor P. 2 sz.
Apor P. 2 sz.
Apor P. 2 sz.
Apor P. 2 sz.
Szilágyi D. tér 8 sz.
Szilágyi D. tér 8 sz.
Fém u. 8 sz.
Fém u. 8 sz.
Fém u. 8 sz.
Fém u. 8 sz.
Fém u. 8 sz.
Fém u. 8 sz.
Fém u. 8 sz.

Területi elhelyezkedés
múzeum földszint
múzeum galéria
iroda galéria
iroda földszint
iroda galéria
bejárati előtér
földszint foglalkoztató
hátsó bejárat előtér
galéria lépcső végén
földszint iroda
galéria feljáró
földszint bejárat előtere
földszint jelmeztár folyosó
földszint ládaraktár
földszint díszletraktár
pince előtér
I. emelet folyosó
II. emelet folyosó
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Típus
6P
6P
6P
6P
6P
6P
6P
6P
6P
6P
6P
6P
6P
6P
6P
6P
6P
6P

Tetőszint
Falitűzcsapok
01.
02.
03.
04.
05.
1.
2.
A
B

MÁNE női tánck. öltöző 6 P
MÁNE tánck. pihenő
6P
Fő utca old. klímagépház 6 P
Iskola utca old. klímagéphá 6 P
Klímagépház bejáró
6P
személylift mellett
CO
teherlift mellett
CO
Gázkazán helyiség
12P
Gázkazán helyiség
12P
II. Emelet
06.
Informatika bejáró
6P
07.
Digitalizáló folyosó
6P
08./A Gazd.ig. folyosó
6P
08./B SZKFO előtér
6P
I.Emelet galéria
09.
színházi férfiöltöző
6P
10.
színház műszak folyosó 6 P
I.Emelet
11.
teherlift előtér
6P
12.
Könyvtár raktár
6P
13.
színházi nőiöltöző 6 P
14.
színpadi előtér
6P
15.
MÁNE igazgatás előtér 6 P
16.
Könyvtár olvasóterem 6 P

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Földszint galéria
igazgatási oszt. folyosó 6 P
EFOT iroda
6P
kézművesraktár
6P
Földszint
6P
kézművesműhely folyosó 6 P
kézművesműhely /sarok/ 6 P
teherlift mellett
6P
NMM iroda folyosó
6P
közösségiterem lejárati ajtó 6 P
Pince
6P
hőcserélő előtti folyosó
6P
MÁNE műszak öltöző előtt 6 P
irattáriraktár bejárat
6P
jelmezraktár bejárat
6P

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08./A
08./B
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Tetőszint
MÁNE női tánck. öltöző
MÁNE tánck. pihenő
Fő utca old. klímagépház
Iskola utca old. klímagépház

Klímagépház bejáró
II. Emelet
Informatika bejáró
Digitalizáló folyosó
Gazd.ig. folyosó
SZKFO előtér
I.Emelet galéria
színházi férfiöltöző
színház műszak folyosó
I.Emelet
teherlift előtér
Könyvtár raktár
színházi nőiöltöző
színpadi előtér
MÁNE igazgatás előtér
Könyvtár olvasóterem
Földszint galéria
igazgatási oszt. folyosó
EFOT iroda
kézművesraktár
Földszint
kézművesműhely folyosó
kézművesműhely /sarok/
teherlift mellett
NMM iroda folyosó
közösségiterem lejárati ajtó

Pince
hőcserélő előtti folyosó
MÁNE műszak öltöző előtt
irattáriraktár bejárat
jelmezraktár bejárat

1.sz. függelék
A SZABÁLYZATBAN ELŐFORDULÓ, TŰZVÉDELMI MEGHATÁROZÁSOK
ÉRTELMEZÉSE
 alapterület: a gépek és a berendezések esetében ezek függőleges vetülete által
meghatározott terület. Szabadtéri tárolóknál a raktározásra kijelölt térrész
oldalhatárain belüli terület. Helyiségeknél, épületeknél és a létesítményeknél a nettó
alapterület;
 épület: olyan szerkezetileg önálló építmény, amely a környező külső tértől
épületszerkezettől részben, vagy egészben elválasztott teret alkot és ezzel az állandó,
időszakos, vagy idényjellegű tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja;
 helyiség: minden irányból épületszerkezettel körülhatárolt önálló légtér;
 robbanásveszélyes állapot: az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag
olyan mennyiségben való jelenléte, valamint előfordulási módja, állapota, mely
esetén az égés, robbanás feltételei közül legalább még az oxigénkoncentráció vagy a
gyújtási energia adott;
 tűzoltó technikai eszköz, felszerelés: az épületekben telepített, a tűz észlelésére,
jelzésére, oltására, a beavatkozás könnyítésére és a tűzkár csökkentésére, valamint a
tűz terjedésének megakadályozására alkalmazott berendezés, illetőleg a tűzoltóság
által a tűzoltáshoz, műszaki mentéshez használatos felszerelések;
 tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető
anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel és/vagy
nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár;
 veszélyességi övezet: a helyiségben vagy szabadtéren lévő anyagnak, gépnek,
berendezésnek tűzvédelmi szempontból önállóan értékelendő környezete, térrésze;
Tűzvédelmi kockázati osztályok:
 „NAK” nagyon alacsony kockázati osztály
 „AK+ alacsony kockázati osztály
 „KK” közepes kockázati osztály
 „MK” magas kockázati osztály

