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Kedves Tagtársak!
Az Eiffel-csarnok használatbavételi engedélyével és a parkolási lehetőségekkel
kapcsolatos makacs érdeklődésünkre végül e-mailben érkezett válasz, amelynek
tartalmát megosztjuk Veletek:
Feladó: dr. Főző Virág <drfozovirag@opera.hu>
Dátum: 2019. május 10. 14:03:02 CEST
Címzett: Bárány Balázs Péter (barany.balazs@vdszsz.hu)
<barany.balazs@vdszsz.hu>
Tárgy: Eiffel parkolás - működési feltételek
„Kedves Balázs!
Köszönettel vettem észrevételeidet, amelyekre az alábbi válaszokat áll módomban
közölni veled.
Mint ahogyan azt korábban már megírtam neked, az Eiffel Műhelyház és
Próbacentrum kivitelezési munkálatai még nem zárultak le, így a parkolóhelyek
továbbra is korlátozottan állnak rendelkezésre, ez az elmúlt levélváltásunk óta sajnos
nem változott. Vagyis még mindig az a helyzet, hogy a szélesebb dolgozói kör
számára csak a beruházás befejezését követően lesz lehetőség parkolóhelyek
használatára. Természetesen aki ezek ellenére is ragaszkodik a saját gépjárművel
való közlekedéshez, a környéken van lehetőség parkolásra, így egy kis sétával
megoldható a helyszínre jutás. Ismételten szeretném hangsúlyozni azt is, hogy a
munkáltató a közalkalmazottak részére BKK bérletet biztosít, az Eiffel Műhelyház
pedig tömegközlekedési eszközökkel rendkívül jól megközelíthető, akár éjszaka is.
Kérjük tehát a türelmeteket, a kivitelezés hamarosan olyan fázisba érkezik, hogy
mód lesz saját gépjárművel a helyszínen történő parkolására.
Másik felvetésedre válaszolva a munkáltató maradéktalanul teljesíti a kötelezettségét
és biztosítja a biztonságos és egészséges munkakörnyezetet. A próbaüzem alatt az
átvett területen próbákat és előadásokat szervezünk, ahol mint ideiglenes
rendezvény tartásához szükséges biztonsági intézkedéseket vezettünk be és
üzemeltetünk. A próbaüzem megkezdéséhez, 2019. április 5-én az Eiffel műhelyház
„A” csarnok első harmad közönségforgalmi részét és a színpadterét a kivitelező
vállalkozótól visszavettük. Ott a továbbiakban kivitelezési munka nem, vagy csak
külön engedély és felügyelet mellett (próbák és előadások időpontján kívüli
időpontban) folynak. A hatóságokat az e-napló útján értesítettük a munkaterület
visszavételről és a próbaüzem megkezdéséről. A rendezvénytartás körülményeit
előzetesen szakhatóságokkal egyeztettük, ennek kapcsán a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége
kiadta 35150/4454-1/2019 számú tájékoztatását a rendezvények megtartásával
kapcsolatosan elvárt intézkedésekre, melyeknek az alábbiak szerint tettünk eleget.
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Leideinger István tűzvédelmi mérnök elkészítette a részletes „Tűzvédelmi előírások
és biztonsági intézkedések dokumentációja – az Eiffel Műhelyház és Próbacentrum
Ideiglenes Próbaüzem” utasítást, melyet benyújtottunk a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségéhez (csatolva). Az
előadások idején a Budakalász, Csobánka, Pilisszántó, Pilisszentkereszt és Pomáz
Önkormányzat Önkéntes Tűzoltósága tart MB 4000L-es félnehéz kat. tűzoltó
gépjármű fecskendővel és 4 fő tűzoltóval ügyeletet (lásd. 6. sz. csatolva az ajánlat).
Szintén az előadások idején ERGO-Ambulance Kft. mentőszolgálatot biztosít
(csatolva a levelezés), illetve az Opera saját orvosi szolgálata tart ügyeletet. A
színpadra telepített – emelőberendezésnek minősülő – függönymozgató berendezés,
rendelkezik a szükséges minősítéssel, bevizsgálással (csatolva az előzetes hatósági
engedély). A területen lévő villamos és automatika rendszerek oktatása 04.05-én az
Opera üzemeltetési munkatársai részére megtörtént. (csatolva) A terület vizes
berendezéseinek ellátása az ideiglenes vízhálózatról megoldott. A rendszer
szükséges fertőtlenítése megtörtént, a vízminta megfelelő (csatolva)
Vagyis összefoglalva, az Operaház vezetése mindent megtesz annak érdekében,
hogy az Eiffel Műhelyház a próbaidőszak időszaka alatt balesetmentesen üzemeljen
és bízom abban, hogy erről téged is sikerült meggyőzni.
Üdvözlettel:
Virág

A válaszlevélhez csatolva megkaptuk az abban említett dokumentációkat – a
szakhatóságok által (próbaüzemre, vagy állandó működésre) kiállított
használatbavételi engedély sajnos nem volt közöttük.
Utánajárunk az ügynek.
Budapest, 2019. május 12.
Nagyrabecsüléssel:

